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1. Cuvânt înainte 
 
 
 

Prezenta broşură se adresează celor care doresc să cunoască politica europeană în domeniul 
vizelor, ca parte integrantă a acquisului Schengen. Sunt prezentate reglementările europene din 
domeniul vizelor, care fac parte doar din categoria 1 de acquis Schengen, respectiv acele norme 
care se aplică automat de la data dobândirii calităţii de stat membru al Uniunii Europene. În 
cazul României, aceste obligaţii îi incumbă de la 01.01.2007.  

 
Această situaţie este reglementată în Anexa II la Actul privind condiţiile de aderare a 

Bulgariei şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (pe scurt 
Actul de aderare). Anexa II la Actul de aderare cuprinde lista dispoziţiilor acquisului Schengen şi 
ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe, care sunt obligatorii şi aplicabile de la data 
aderării României la Uniunea Europeană. Actul de aderare este anexat la Tratatul de aderare a 
Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană. Acest tratat de aderare a fost semnat la 25 aprilie 
2005 la Luxemburg, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 21.06.2005 
şi a intrat în vigoare la 01.01.2007. 

 
De asemenea, în această broşură sunt prezentate şi cele mai importante reglementări 

naţionale de implementare a acquisului Schengen în domeniul vizelor.   
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2. Scurt istoric privind spaţiul Schengen 
 
 

2.1. Diferite concepţii privind un spaţiu de liberă circulaţie 
 
  În 1922, Irlanda şi-a cucerit independenţa. Dată fiind condiţia de nou stat, trebuia stabilit un 
regim de control la frontierele comune dintre Irlanda şi Marea Britanie. Totuşi, la insistenţele Marii 
Britanii, Irlanda a convenit să încheie un acord în vederea aplicării aceloraşi reguli de imigraţie ca 
în Marea Britanie, fapt care a condus la instituirea unui spaţiu comun fără controale la frontierele 
comune.  
 Acest acord, cunoscut sub denumirea de Spaţiu comun de călătorie, instituie un spaţiu în 
care cetăţenii statelor semnatare pot călători, fără a avea nevoie de paşaport. În prezent, statele şi 
teritoriile administrate autonom, semnatare ale acestui acord sunt: Irlanda, Marea Britanie, Insula 
Omului (Isle of Man), Jersey şi Guernsey, fiind cunoscute sub numele de insulele britanice.  
  

În 1944, guvernele Olandei, Belgiei şi Luxemburgului, aflate în exil, au semnat un tratat, 
numit Uniunea Vamală BENELUX, prin care se instituia un spaţiu fără controale la frontierele 
comune statelor semnatare. Acest acord a intrat în vigoare în 1948 şi a fost abrogat în 1960, fiind 
înlocuit de tratatul privind instituirea unei Uniuni economice BENELUX. 

 
 De asemenea, în 1952 a fost creată Uniunea nordică a paşapoartelor, prin care se permitea 
libera circulaţie între statele nordice semnatare, respectiv Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia şi 
Suedia şi o parte din ţările lor asociate. 
 
 

2.2. Evoluţia spaţiului Schengen 
 

La data de 14 iunie 1985, reprezentanţii a cinci state ale Comunităţilor Europene - Belgia, 
Germania, Franţa, Luxemburg şi Olanda – au semnat un Acord la Schengen, un mic oraş din 
Luxemburg, în vederea eliminării treptate a controalelor la frontierele comune. Acest acord este 
cunoscut sub numele de Schengen I. 
 Cele 5 state fondatoare ale spaţiului Schengen au semnat, la 19.06.1990, Convenţia de 
aplicare a Acordului Schengen (Convenţia Schengen), Convenţie care a intrat în vigoare la 
26.03.1995, fiind cunoscută şi sub denumirea de Schengen II. Prin această Convenţie s-au abrogat 
controalele la frontierele interne dintre statele semnatare şi s-a creat conceptul de frontieră externă. 
De asemenea, s-a instituit un set comun de reguli pe baza cărora urmau să se desfăşoare controalele 
la frontierele externe.   
 În urma reglementării dreptului de a circula liber în spaţiul Schengen, respectiv la frontierele 
interne dintre statele membre Schengen, s-au adoptat şi o serie de măsuri compensatorii, respectiv: 

 instituirea unui regim comun de vize; 
 îmbunătăţirea cooperării între autorităţile poliţieneşti, vamale şi judiciare; 
 crearea şi implementarea Sistemului Informatic Schengen (SIS). 

 
Acquis-ul Schengen a fost integrat în acquis-ul comunitar, prin Tratatul de la Amsterdam 

din 1997, intrat în vigoare în 1999, prin două instrumente legislative : 
 un protocol ataşat Tratatului de la Amsterdam, numit Protocolul Schengen, care încorporează 

acquisul Schengen, în cadrul legislativ şi instituţional al Uniunii Europene; 
 introducerea unui nou capitol în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (TCE), 

respectiv Titlul IV „Vize, azil, imigraţie şi alte politici privind libera circulaţie a persoanelor”. 
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În decembrie 2007 a fost semnat Tratatul de la Lisabona, prin care se aduc modificări 

majore TCE. Astfel, în partea a treia a acestui tratat este instituit Titlul V, denumit „Spaţiu de 
libertate, securitate şi justiţie”, având 5 capitole: 

1. Dispoziţii generale; 
2. Politici privind controlul la frontiere, dreptul la azil şi imigrarea; 
3. Cooperare judiciară în materie civilă; 
4. Cooperare judiciară în materie penală; 
5. Cooperare poliţienească. 
Tratatul era prevăzut a intra în vigoare la 01.01.2009, fapt care nu s-a împlinit. Până în 

prezent, 25 din 27 state membre ale Uniunii Europene au ratificat acest tratat. În Cehia procesul de 
aprobare al acestui tratat este în desfăşurare. Irlanda a respins acest tratat în iunie 2008. Tratatul nu 
va putea intra în vigoare decât cu acordul unanim al statelor membre ale Uniunii Europene. 

 
În prezent, 30 de state fac obiectul reglementărilor din domeniul Schengen, respectiv cele 

27 de state membre ale Uniunii Europene şi 3 state care nu fac parte din Uniunea Europeană 
(Islanda, Norvegia şi Elveţia). Dintre aceste 30 de state, doar 25 de state aplică în totalitate  
acquisul Schengen (Anexa A); cele 5 state, care sunt membre ale Uniunii Europene şi care  nu 
aplică în totalitate acquis-ul Schengen, sunt: 

1. Marea Britanie; 
2. Irlanda; 
3. Cipru; 
4. România; 
5. Bulgaria. 

 
Irlanda şi Marea Britanie au decis să participe doar în domeniul cooperării poliţieneşti, 

fără a aplica politica din domeniul vizelor şi controalelor la frontieră.  
Cipru a decis să nu aplice, pentru moment, prevederile acquisului Schengen din domeniul 

SIS (Sistemul Informatic Schengen), dar intenţionează să se conecteze la acest sistem până la 
sfârşitul anului 2009, urmând a deveni stat membru Schengen cu drepturi depline, posibil, în 2010. 

România şi Bulgaria, ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană la 01.01.2007, 
intenţionează să devină state membre Schengen cu drepturi depline din anul 2011.  

Un stat care este supus unui regim special este şi Danemarca, ţară semnatară a Acordului 
Schengen, dar care are dreptul de a opta să aplice orice măsură adoptată la nivel comunitar, pe 
problematica Schengen. 

 
De asemenea, Liechtenstein se află în curs de negociere pentru a adera la spaţiul Schengen. 
Liechtenstein a semnat, la data de 28.02.2008, Acordul de asociere la spaţiul Schengen. Se 

preconizează că Liechtenstein va deveni stat membru Schengen cu drepturi depline în cursul anului 
2010. În prezent se negociază încheierea unui Acord între Uniunea Europeană şi Liechtenstein în 
domeniul anti-fraudei. După încheierea acestui acord, Liechtenstein va putea aplica integral 
acquisul Schengen.   

Cetăţenii din Liechtenstein se bucură de dreptul la liberă circulaţie în interiorul Uniunii 
Europene şi a Spaţiului Economic European, aşa cum este prevăzut în Directiva nr. 38/2004.  

 
Astfel, 31 de state europene au aderat sau sunt în negociere de asociere la spaţiul Schengen, 

conform următorului calendar: 
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Steag Stat   
Data aderării 

la spaţiul  
    Schengen    

Data dobândirii calităţii de stat 
Schengen cu drepturi depline 

(aplicarea în totalitate a 
acquisului Schengen) 

Excepţii 

 Austria 28.04.1995 01.12.1997  

 Belgia 14.06.1985 26.03.1995  

 Bulgaria 01.01.2007 încă nu a dobândit această calitate 
(posibil în martie 2011)  

 Cipru 01.05.2004 încă nu a dobândit această calitate 
(posibil în 2010) 

Nu se aplică pentru 
teritoriul cipriot 

  Cipru de Nord 

 Cehia 01.05.2004 21.12.2007   

 Danemarca 19.12.1996 25.03.2001 

Nu se aplică pentru 
teritoriile daneze: 

 Groenlanda 
 Insulele Feroe 

 Elveţia 26.10.2004 12.12.2008 (pentru frontiere 
aeriene-29.03.2009)  

 Estonia 01.05.2004 21.12.2007   

 Finlanda 19.12.1996 25.03.2001  

 Franţa 14.06.1985 26.03.1995 

Nu se aplică pentru 
teritoriile franceze de 
peste mări: 

 Guiana franceză

 Polinezia 
franceză  

 Martinica  

 Guadalupe 

Mayotte 

Reunion  
Noua Caledonie 

 Teritoriile sudice 
şi antarctice franceze 

 Sfântul Pierre şi 
Miquelion  

 Wallis şi Futuna 

 Sfântul 
Barthélemy 

 Sfântul Martin 

 Germania 14.06.1985 26.03.1995 
Nu se aplică pentru  
teritoriul german: 

 Insula Heligoland 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Austria.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Bulgaria.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Cyprus.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Czech_Republic.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Denmark.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Greenland.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Faroe_Islands.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Estonia.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Finland.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_France.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GuyaneFlag.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_French_Polynesia.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Martinique.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Region_Guadeloupe.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Mayotte_(local).svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ReunionFlag.png�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NC_Armoires.gif�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_French_Southern_and_Antarctic_Lands.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint-Pierre_and_Miquelon.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Wallis_and_Futuna.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Barthelemy_(local).svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:StMartinCoat.png�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Germany.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Germany.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union
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Steag Stat   

Data dobândirii calităţii de stat Data aderării Schengen cu drepturi depline la spaţiul  Excepţii (aplicarea în totalitate a     Schengen    acquisului Schengen) 

 Austria 28.04.1995 01.12.1997  

 Belgia 14.06.1985 26.03.1995  

 Bulgaria încă nu a dobândit această calitate 01.01.2007  (posibil în martie 2011) 

Steag Stat 
Data aderării 

la spaţiul 
Schengen 

Data dobândirii calităţii de stat 
Schengen cu drepturi depline 

(aplicarea în totalitate a 
acquisului Schengen) 

Excepţii 

 Grecia 06.11.1992 26.03.2000 

Nu se aplică pentru 
teritoriul grec  

 Muntele Athos 
(femeile nu au voie să 
intre) 

 Irlanda 16.06.2000 01.04.2002 

Aplică doar acquis-ul 
Schengen din 
domeniul cooperării 
poliţieneşti şi 
judiciare   

 Islanda 19.12.1996 25.03.2001  

 Italia 27.11.1990 26.10.1997 

Nu se aplică pentru 
oraşul italian  

 Livigno (nu se 
plăteşte TVA, se fac 
controale aleatorii la 
paşapoarte şi menţine 
controlul vamal) 

 Letonia 01.05.2004 21.12.2007   

 Liechtenstein 28.02.2008 încă nu a dobândit această calitate 
(posibil în 2010)  

 Lituania 01.05.2004 21.12.2007   

 Luxemburg 14.06.1985 26.03.1995  

 Malta 01.05.2004 21.12.2007   

 
Marea 
Britanie 20.05.1995 02.06.2000 

Aplică doar acquis-ul 
Schengen din 
domeniul cooperării 
poliţieneşti şi 
judiciare   
Nu se aplică în cazul 
teritoriilor engleze: 

 Guernsey 
 Insula omului (Isle  

of Man)  
 Jersey 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Greece.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Greece.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Ireland.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Iceland.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Italy.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Italy.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Latvia.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Liechtenstein.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Lithuania.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Luxembourg.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Malta.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_United_Kingdom.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Guernsey.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Isle_of_Man.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Jersey.svg�
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Steag Stat   

Data dobândirii calităţii de stat Data aderării Schengen cu drepturi depline la spaţiul  Excepţii (aplicarea în totalitate a     Schengen    acquisului Schengen) 

 Austria 28.04.1995 01.12.1997  

 Belgia 14.06.1985 26.03.1995  

 Bulgaria încă nu a dobândit această calitate 01.01.2007  (posibil în martie 2011) 
- toate teritoriile din 
afara Europei 

 Olanda 14.06.1985 26.03.1995 

Nu se aplică pentru 
teritoriile olandeze: 

 Aruba 
 Antilele olandeze  

 
 
 

Steag Stat   
Data aderării 

la spaţiul  
    Schengen    

Data dobândirii calităţii de stat 
Schengen cu drepturi depline 

(aplicarea în totalitate a 
acquisului Schengen) 

Excepţii 

 Norvegia 19.12.1996 25.03.2001 

Nu se aplică pentru 
teritoriile norvegiene: 

 Svalbard (dar în 
cazul insulei Jan Mayen 
se aplică)  

 Insula Bouvet,  
teritoriul Queen Maud  

 Polonia 01.05.2004 21.12.2007   

 Portugalia 25.06.1992 26.03.1995  

 România 01.01.2007 încă nu a dobândit această 
calitate (posibil în martie 2011)  

 Slovacia 01.05.2005 21.12.2007   

 Slovenia 01.05.2004 21.12.2007   

 Spania 25.06.1992 26.03.1995  

 Suedia 19.12.1996 25.03.2001  

 Ungaria 01.05.2004 21.12.2007   
 
 

În prezent, spaţiul Schengen se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 4,3 mil. km², cu peste 
450 milioane de beneficiari. 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Netherlands.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Aruba.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Netherlands_Antilles.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Norway.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Norway.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Norway.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Poland.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Portugal.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Romania.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Slovakia.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Slovenia.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Spain.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Sweden.svg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Hungary.svg�
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3. Spaţiul Schengen şi domeniul vizelor în context Schengen 
 
 
Principalele domenii abordate de acquisul Schengen sunt: 

 frontiere (terestre, maritime, aeriene); 
 cooperare poliţienească; 
 vize; 
 protecţia datelor; 
 SIS. 

Prin reglementarea acquisului Schengen, la nivel european, se urmăresc următoarele 
obiective: 

 eliminarea controlului persoanelor la frontierele comune Schengen; 
 stabilirea unui set de reguli comune privind circulaţia persoanelor care trec frontierele externe, 

indiferent de statul Schengen care gestionează frontiera externă; 
 separarea terminalelor în aeroporturi şi porturi, unde este necesar, pe călătorii intra şi extra 

Schengen, respectiv pentru cei care călătoresc în interiorul spaţiului Schengen, precum şi pentru 
cei care intră sau ies din spaţiul Schengen; 

 armonizarea regulilor privind condiţiile de intrare şi vizele Schengen; 
 coordonarea între instituţiile cu atribuţii la frontieră (ofiţeri de legătură, armonizarea curiculei 

de instruire pe acest domeniu); 
 întărirea cooperării poliţieneşti (inclusiv dreptul de a executa supravegherea transfrontalieră şi 

urmărirea transfrontalieră); 
 întărirea cooperării judiciare printr-un sistem de extrădare rapid şi transferul/recunoaşterea 

hotărârilor judecătoreşti;   
 crearea Sistemului Informatic Schengen (SIS).  

 
Un domeniu important al acquisului Schengen este reprezentat de politica comună de vize 

Schengen. Actul normativ prioritar în acest domeniu este Convenţia Schengen, Capitolul 3–Vizele. 
Vizele sunt de 2 categorii:  

 vize de şedere pe termen scurt  
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 vize de şedere pe termen lung. 
 
Articolele din Convenţia Schengen care reglementează politica comună de vize, pentru 

fiecare categorie în parte, sunt art. 9–18: 
 

1. Vize de şedere pe termen scurt: 
 art.   9 – politica comună în domeniul vizelor; 
 art. 10 – viza uniformă; 
 art. 11 – tipuri de vize uniforme; 
 art. 12 – eliberarea vizei uniforme; 
 art. 13 – valabilitatea documentelor de călătorie; 
 art. 14 – documente de călătorie valabile; 
 art. 15 – condiţionarea eliberării vizei; 
 art. 16 – derogare de la art. 15; 
 art. 17 – competenţele Comitetului Executiv. 

 
2. Vize de şedere pe termen lung: 

 art. 18 – regimul vizelor pe termen lung. 
 
 
 În privinţa acquisului Schengen, acesta este de două categorii: 

1. acquis Schengen de categoria 1; 
2. acquis Schengen de categoria a 2-a. 
 

Acquisul Schengen de categoria 1 trebuie aplicat de statele membre ale Uniunii Europene 
încă de la data aderării la Uniunea Europeană. Acest acquis se regăseşte în capitolul privind 
justiţia şi afacerile interne, fiind unul din capitolele de evaluare a statelor în curs de aderare la 
Uniunea Europeană.  

Acquisul Schengen de categoria a 2-a trebuie aplicat de statele Schengen care au devenit 
ţări membre ale spaţiului Schengen, în baza deciziei Consiliului UE, prin care se confirmă că statul 
respectiv este capabil să aplice în concordanţă întreg acquisul Schengen, respectiv decizia de 
ridicare a controalelor la frontierele interne. Prin această decizie se marchează momentul din care 
ţara respectivă devine stat membru Schengen cu drepturi depline. 

 
În prezent, România aplică acquis-ul Schengen de categoria 1, până în anul 2011, când 

se preconizează că se va emite decizia Consiliului UE prin care României îi va fi recunoscut dreptul 
de a aplica în totalitate acquisul Schengen. În domeniul vizelor, din Convenţia Schengen, doar 
art.13 este de categoria 1. Acest articol se referă la valabilitatea documentelor în care se aplică 
vizele. Astfel, se precizează că nu se va aplica nicio viză într-un document care a expirat. De 
asemenea, perioada de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să fie mai mare decât 
perioada pentru care a fost emisă viza; acest fapt este reglementat în vederea asigurării posibilităţii 
cetăţenilor terţi de a se întoarce în ţara de origine sau de a intra într-un stat terţ.  

 
Celelalte articole ale Convenţiei Schengen din capitolul „Vize”, respectiv art. 9-12 şi 14-17 

(vize Schengen de şedere pe termen scurt) şi art. 18 (vize Schengen de şedere pe termen lung), fac 
parte din acquis-ul Schengen de categoria a 2-a, ceea ce presupune aplicarea şi respectarea acestor 
prevederi, cât şi a legislaţiei Schengen referitoare la domeniile abordate în aceste articole, după ce 
Consiliul UE va emite pentru România decizia de ridicare a controalelor la frontierele interne. 

 
Astfel, până la momentul aplicării în totalitate a acquisului Schengen, România nu va avea 

dreptul de a aplica prevederile articolelor din Convenţia Schengen referitoare la vize, care sunt de 
categoria a 2-a, inclusiv legislaţia aferentă, respectiv nu va avea dreptul de a emite vize Schengen. 
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În schimb, de la data aderării la Uniunea Europeană, România are dreptul de a emite vize pentru 
cetăţenii terţi care doresc să intre în spaţiul Uniunii Europene, vize ce trebuie să îndeplinească 
condiţiile de formă şi fond prevăzute în Regulamentul nr. 1683/1995.  

 
Vizele emise de statele membre ale Uniunii Europene, dar care nu sunt membre cu 

drepturi depline în spaţiul Schengen (în prezent Marea Britanie, Irlanda, Cipru, România, 
Bulgaria), nu sunt valabile în spaţiul Schengen. 

Aceste cinci state, membre ale Uniunii Europene, au aderat la spaţiul Schengen, dar nu în 
totalitate acquisul Schengen, ci aplică anumite prevederi ale acestui acquis. Astfel, Marea Britanie 
şi Irlanda aplică doar acquisul Schengen din domeniul cooperării poliţieneşti.  

Cipru, România şi Bulgaria aplică acquisul Schengen de categoria I, care include parţial şi 
domeniul vizelor. Astfel, aceste 3 state emit vize, dar care sunt valabile doar pe teritoriul lor. De la 
data aderării depline la spaţiul Schengen, în cazul României – martie 2011, aceste 3 state vor emite 
vize Schengen, care vor fi valabile pe întreg spaţiul Schengen.     

În cazul vizelor emise de statele Schengen cu drepturi depline, atât membre ale Uniunii 
Europene (22 din 27), cât şi nemembre ale Uniunii Europene (Islanda, Norvegia, Elveţia), cetăţenii 
terţi pot intra pe teritoriul acestor state cu vize Schengen, pe baza cărora pot călători în întreg spaţiul 
Schengen. 

 
 

4. Vize eliberate de statele membre UE 
 
 

La nivel european, actul normativ principal care reglementează regimul vizelor este 
Regulamentul Consiliului CE nr. 1683/1995 privind instituirea unui format uniform de vize. 
Prin acest regulament este definit conceptul de viză, ca fiind o autorizaţie sau o decizie luată de un 
stat membru, eliberată unui cetăţean terţ. Acest Regulament abordează conceptul de viză de scurtă 
şedere şi viză de tranzit. 

Viza de scurtă şedere este necesară cetăţeanului terţ, care intenţionează să intre şi să stea pe 
teritoriul unui stat membru UE/Schengen, pentru un termen care nu poate depăşi 3 luni într-o 
perioadă de 6 luni de la data primei intrări în Uniunea Europeană/spaţiul Schengen. 

Viza de tranzit este necesară cetăţeanului terţ care tranzitează teritoriul sau zona de tranzit 
din aeroportul unui stat membru.  

În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Consiliului CE nr. 1683/1995, 
Comisia Europeană este asistată de un comitet compus din reprezentanţii statelor membre şi condus 
de un reprezentant din partea Comisiei Europene (Comitetul Art. 6 – Comitetul privind formatul 
uniform de vize), în vederea luării deciziilor privind posibile modificări ale formatului uniform de 
vize. 

Pentru asigurarea unui nivel mai mare de securitate a vizelor, Comisia Europeană a adoptat 
două decizii, în 1996 şi 2000. În 2002, Regulamentul Consiliului CE nr. 1683/1995 a fost modificat 
prin Regulamentul Consiliului CE nr. 334/2002, prin obligativitatea introducerii fotografiei în 
viză, precum şi noi măsuri, elemente şi standarde tehnice de securitate. În 2006, acesta a fost 
modificat prin Regulamentul Consiliului CE nr. 1791/2006, prin actualizarea logo-urilor folosite 
pentru prescurtarea statelor membre, iar în 2008 a fost modificat prin Regulamentul Consiliului 
CE nr. 856/2008 prin modificarea şi actualizarea Anexei privind viza uniformă – elementele de 
securitate şi secţiunile care trebuie completate în viză. 

 
Un alt document de referinţă din domeniul vizelor este Regulamentul Consiliului CE 

nr.539/2001 privind lista statelor terţe ai căror cetăţeni trebuie să deţină viză pentru trecerea 
frontierelor externe şi lista statelor terţe ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această cerinţă. Acest 
Regulament a fost modificat prin următoarele acte normative:  



12/52 
 
 
 

 Regulamentul Consiliului CE nr. 2414/2001,  
 Regulamentul Consiliului CE nr. 453/2003,  
 Regulamentul Consiliului CE nr. 851/2005,  
 Regulamentul Consiliului CE nr. 1932/2006. 

Acest regulament este aplicat de statele membre UE (cu excepţia Marii Britanii şi Irlandei) 
şi Schengen, care nu sunt membre UE (Islanda, Norvegia şi Elveţia). 

În prezent, există un proiect de Regulament al Consiliului care să codifice Regulamentul 
nr.539/2001, prin care se va păstra în totalitate conţinutul regulamentului menţionat, prevederile 
articolelor fiind actualizate, conform modificărilor survenite.     

 
 

4.1. Cetăţeni terţi care nu sunt obligaţi să obţină vize 
 
Conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul Consiliului CE nr. 539/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, în Anexa 2 sunt menţionate statele terţe ai căror cetăţeni sunt 
exoneraţi de obligativitatea obţinerii vizei pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre 
UE/Schengen, pentru 90 de zile într-o perioadă de 6 luni de la data primei intrării pe teritoriul unui 
stat membru: 

  

Andorra Argentina Australia Brazilia Brunei 
Darussalam Canada Chile 

Croaţia Costa 
Rica 

Coreea de 
Sud  Guatemala Honduras Israel Japonia 

Malayezia Mexic Monaco Nicaragua Noua 
Zeelandă Paraguay Panama 

Salvador San 
Marino 

Sfântul Scaun 
(Statul 

Vatican) 
Singapore 

Statele Unite 
ale Americii 

(S.U.A.) 
Uruguay Venezuela

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1931/2006, de modificare a 

Regulamentului nr. 539/2001, se intenţionează ca şi alte state să beneficieze de ridicarea vizelor 
pentru cetăţenii lor, care doresc să călătorească în Uniunea Europeană/spaţiul Schengen, respectiv: 

 Antigua şi Barbuda; 
 Bahamas; 
 Barbados; 
 Mauriţius; 
 Saint Kitts şi Nevis; 
 Seychelles. 

 
În prezent, la nivelul Comunităţii Europene se negociază încheierea de acorduri de eliminare 

a obligativităţii vizelor pentru cetăţenii acestor state terţe. Se preconizează ca aceste acorduri să 
intre în vigoare în cursul anului 2010.  

 
De asemenea, conform art. 1 alin. 2 din Regulamentul nr. 539/2001 şi a Anexei 2, 

menţionate anterior, sunt exceptate de la obligativitatea obţinerii vizei şi următoarele categorii de 
cetăţeni terţi/apatrizi: 

 cei care deţin un permis de mic trafic, eliberat de un stat membru în conformitate cu 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 
2006 stabilind regulile micului trafic de frontieră la frontierele externe ale statelor membre şi 
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de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care aceştia îşi exercită dreptul de 
circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontieră; 

 elevii rezidenţi într-un stat membru, care sunt cetăţeni ai unui stat terţ şi sunt obligaţi să obţină 
viză, în condiţiile în care călătoresc într-o excursie organizată în cadrul unui grup şcolar, însoţit 
de un cadru didactic al instituţiei de învăţământ în cauză, în conformitate cu Decizia Consiliului 
JAI nr. 795/94 din 30 noiembrie 1994 privind o acţiunea comună adoptată de Consiliu, în 
temeiul articolului K.3 alineatul 2 litera b din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte facilităţile de călătorie pentru elevii care provin din state terţe şi care au reşedinţa 
într-un stat membru; 

 refugiaţii, cărora li s-a recunoscut acest statut, apatrizii şi alte persoane care nu deţin 
naţionalitatea niciunui stat membru, care au reşedinţa într-un stat membru şi sunt deţinători ai 
unui document de călătorie emis de acel stat membru; 

 cetăţenii regiunilor administrative ale Chinei, respectiv din Hong Kong şi Macao; 

 cetăţenii britanici care nu sunt naţionali ai Marii Britanii – naţionalii britanici din teritoriile de 
peste mări (Overseas). 

 

 

 

4.2. Cetăţeni terţi care sunt obligaţi să obţină vize 
 
Conform art. 1 alin. 1 din Regulamentul Consiliului CE nr. 539/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în Anexa 1 sunt prevăzute statele terţe ai căror cetăţeni sunt obligaţi să 
obţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre UE/Schengen:  

 
Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Angola Arabia Saudită 
Armenia Azerbaidjan Bahrain Bangladesh Belarus Belize 

Benin Bhutan Bolivia Bosnia şi 
Herţegovina Botswana Burkina Faso 

Burma/ 
Myanmar Burundi Cambodgia Camerun Capul Verde Republica 

Centrafricană 

Ciad China Columbia Comore Congo 
Republica 

Democratică 
Congo 

Coasta de 
Fildeş 

Coreea de 
Nord Cuba Djibouti Dominica Republica 

Dominicană 

Ecuador Egipt Emiratele 
Arabe Unite Eritreea Etiopia Fiji 

Filipine Gabon Gambia Georgia Ghana Grenada 

Guineea Guinea 
Bissau 

Guineea 
Ecuatorială Guyana Haiti India 

Indonezia Iordania Iran Irak Jamaica Kazahstan 
Kîrgîstan Kenya Kiribati Kuweit Laos Lesotto 

Liban Liberia Libia 

Fosta 
Republică 

Iugoslavă a 
Macedoniei 

Madagascar Malawi 
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Insulele 
Maldive Mali 

Insulele 
Mariane de 

Nord 
Maroc Insulele 

Marshall Mauritania 

Micronezia Moldova Mongolia Mozambic Muntenegru Namibia 
Nauru Nepal Niger Nigeria Oman Pakistan 

Palau Papua Noua 
Guinee Peru Qatar Rusia Rwanda 

Samoa de 
Vest 

Sao Tome şi 
Principe Senegal Serbia Sfânta Lucia Sfântul Vincent 

şi Grenadine 
Sierra 
Leone Siria Insulele 

Solomon Somalia Sri Lanka Sudan 

Surinam Swaziland Tadjikistan Tanzania Thailanda Timorul de Est 

Togo Tonga Trinidad 
Tobago Tunisia Turcia Turkmenistan 

Tuvalu Ucraina Uganda Uzbekistan Vanuatu Vietnam 
Yemen Zambia Zimbabwe    

 
De asemenea, conform art. 1 alin. 1 din Regulamentul nr. 539/2001 şi a Anexei 1, 

menţionată în acest alineat, sunt obligate să obţină viză şi următoarele categorii de cetăţeni 
terţi/apatrizi: 

 
 refugiaţii, cărora li s-a recunoscut acest statut, şi apatrizii care sunt rezidenţi şi sunt deţinători 

ai unui document de călătorie emis de un stat terţ din cele menţionate în Anexa 1;    

 cetăţenii Autorităţii Palestiniene şi ai Taiwanului; 

 cetăţenii britanici care nu sunt naţionali ai Marii Britanii – cetăţenii din teritoriile britanice 
de peste mări, care nu au dreptul de a se stabili în Marea Britanie, cetăţenii britanici din 
teritoriile de peste mări (Overseas), persoane britanice care nu au dreptul de a se stabili în 
Marea Britanie, persoanele britanice protejate.  

 
Listele menţionate mai sus sunt cuprinse şi în Instrucţiunile Consulare Comune, publicate 

în Jurnalul Oficial nr. C 326 din 22.12.2005, cu modificările ulterioare. Din cadrul acestui 
document, prevederile care sunt acquis Schengen de categoria I sunt Anexele 1-3, 7, 8 şi 15 ale 
Instrucţiunilor Consulare Comune, aplicate de România, conform anexei II la Actul de aderare la  
Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.   
 
 Astfel, Anexa 1 din Instrucţiunile Consulare Comune cuprinde lista statelor terţe, ai căror 
cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul statelor membre şi lista ţărilor terţe ai căror 
cetăţeni nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul statelor membre, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Consiliului CE nr. 539/2001.  
 
 Anexa 2 din Instrucţiunile Consulare Comune cuprinde reglementări privind circulaţia 
posesorilor de paşapoarte diplomatice, oficiale şi de serviciu şi a deţinătorilor de documente 
„laissez-passers” eliberate de anumite organizaţii interguvernamentale internaţionale, oficialilor 
lor. Posesorii acestor documente nu sunt supuşi regulilor obişnuite comunitare din domeniul vizelor, 
fapt pentru care statele membre trebuie să se informeze despre orice modificări privind statutul 
acestor persoane, respectiv dacă s-au schimbat regulile în privinţa condiţiilor referitoare la vize. 
 
 Astfel, fiecare stat membru stabileşte statele ai căror deţinători de paşapoarte diplomatice, 
oficiale şi de serviciu au sau nu au nevoie de vize pentru a intra şi rămâne pe teritoriul statelor 



membre, chiar dacă posesorii de paşapoarte obişnuite, eliberate de statul care a emis acele 
documente, sunt obligaţi să obţină viză pentru a intra pe teritoriul statelor membre. 

De asemenea, aceştia nu sunt obligaţi să prezinte la frontieră dovezi că deţin suma de bani 
care se solicită cetăţenilor terţi pentru a putea intra pe teritoriul unui stat membru. Toate aceste 
norme se aplică dacă aceste persoane călătoresc în interes de serviciu, iar nu în interes particular, 
caz în care se aplică regulile obişnuite din domeniul vizelor. 

Persoanele care au fost acreditate de reprezentanţele consulare şi membrii lor de familie, 
care deţin un card de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, pot traversa frontierele 
externe ale statelor membre prin prezentarea cardului de identitate şi, dacă e necesar, documentul de 
călătorie.  

 
 Deţinătorii documentelor „laissez-passers”, documente emise de organizaţii 
interguvernamentale internaţionale, la care toate statele sunt membre, sunt exceptaţi de la obligaţia 
de a se înregistra la Oficiul pentru Imigrări şi de a deţine permis de şedere. 
 
 Anexa 3 din Instrucţiunile Consulare Comune cuprinde lista statelor terţe ai căror cetăţeni 
sunt obligaţi să obţină viză de tranzit aeroportuar, în condiţiile prevăzute în Acţiunea Comună 
nr.197/1996, adoptată de Consiliul JAI, în baza articolului K. 3 din Tratatul instituind Uniunea 
Europeană privind regimul de tranzit aeroportuar, dacă acestora le este cerut să obţină astfel de viză, 
respectiv cetăţenilor din următoarele state terţe: 
 
 
 
 

Afganistan Bangladesh Republica Democratică Congo 
Eritreea Etiopia Ghana 

Iran Irak Nigeria 
Pakistan Somalia Sri Lanka 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lista statelor ai căror cetăţeni au /nu au nevoie de vize UE (Schengen) 
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     State membre ale UE 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:EU_visa_lists.png�
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     Prevederi speciale de exceptare a vizelor (Acordul Schengen, teritoriile de peste mări şi oceane 
şi altele) 
     Acces fără vize în ţările Schengen, pentru 90 de zile  
     Viza e necesară pentru a intra în statele Schengen 
     Statut necunoscut 
 
 În prezent, la nivel comunitar se află în curs de negociere un proiect de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind un Cod comunitar al vizelor. Acesta cuprinde 
toate procedurile aferente eliberării, anulării, revocării unei vize, urmând a fi abrogate normele 
europene din acest domeniu, inclusiv Instrucţiunile Consulare Comune şi Acţiunea Comună nr. 
197/1996 adoptată de Consiliul JAI, în baza articolului K. 3 din Tratatul instituind Uniunea 
Europeană privind regimul de tranzit aeroportuar. 
 Trebuie menţionat că acest viitor Cod comunitar al vizelor nu se aplică imediat de la data 
publicării, conform normelor conţinute în acesta, ci după o anumită perioadă ce va fi stabilită, 
pentru ca toate aceste reglementări să fie cunoscute în timp util de toate părţile implicate în 
domeniul vizelor, respectiv structurile cu competenţe în eliberarea, anularea sau revocarea vizelor.    
 
 
 
 
 
 

5. Documente de călătorie nerecunoscute 
 
 

În conformitate cu art. 1 din Protocolul Schengen (Protocolul prin care acquisul Schengen 
a fost integrat în acquisul comunitar prin Tratatul de la Amsterdam din 1997), statele membre 
trebuie să colaboreze în vederea aplicării acquisului Schengen. În baza acestor prevederi, s-a stabilit 
o listă a documentelor de călătorie ale cetăţenilor statelor terţe care sunt sau nu sunt recunoscute de 
statele UE/Schengen şi în care se pot aplica vize. 
 
 La nivelul Uniunii Europene este întocmit şi se actualizează permanent un tabel privind lista 
documentelor în baza cărora deţinător, care provine dintr-un stat terţ, poate să traverseze 
frontierele externe, documente în care se poate aplica viza pentru a călători într-un stat membru 
UE. Partea a II-a şi a III-a prevăd aceste documente. În schimb, partea a V-a a acestui tabel 
cuprinde lista documentelor pe care nu se pot pune vize, fiind nerecunoscute de niciun stat membru 
UE, pe motiv că sunt fictive sau false. La nivel european, lista este permanent actualizată, statele 
membre putând oricând actualiza acest document. 
 

5.1. Paşapoarte fictive 
(Paşapoarte emise de minorităţi, secte şi grupuri de oameni,  

precum şi documente de identitate emise de organizaţii private şi de persoane fizice) 
  
 
"ADRA (Adventist Development and Relief Agency)" 
"Alaska" 
"Aboriginal Nation Passport" 
"Atoomvrijstaat" – "Nuclear Free State”  
"Imperial Casa Azteka" 
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"Anishinabek" ("Native American passports" – paşaport amerindian)  
"Antigua" (vezi, de asemenea, "Passport d´Antigua") 
"Arab International Organisation" 
"Association d´entraide humanitaire international"  
"Basconia" 
"Baltic States" (paşapoarte emise de guverne în exil) 
"Baltic Trade Mission" (documente de identitate diplomatice) 
"Byzantine Empire" (paşapoarte emise de Sfântul Imperiu Roman) 
"Carolingian States and Dynasty" 
"Castellania" – (Grand Master of the Order of free Templars – Marele Maestru al Ordinului 
Templierilor Liberi) 
"CD – Legitimation CD International" (documente de identitate diplomatice) 
"Centre d´Information Corps Diplomatique et Consulaire" 
"Certificate of Naturalisation" (United States of America – SUA) 
"C.E.E. – Chambre Européene Experts" 
"Conch Republic Passport" 
"Communauté Européenne République Francaise"  
"Conseil Economique et Social de l´Organisation des Nations Unies (O.N.U.)" 
"Confederate States of America"  
"Confédération Internationale"  
"Confédération Mondiale des Correspondants Diplomatiques" 
"Cornish Passport" 
"Correspondant Diplomatique (CD)" 
"Corps Diplomatique of the Unites States of America" 
"Deutsches Reich" (Imperiul German) (documente personale de identitate, permise de 
conducere şi permise de rezidenţă) 
"Department of Foreign Affairs – Silver Card" 
"Département Relations Internationales - Conseil Européen d´Information Parlementaire" 
"DIREKT – Demokratische Republik" (DIREKT – Democratic Republic) 
"Dominion of Melchizedek" 
"Dukedom of New Sealand" 
"Ecumenial World Patriarchate" 
"Empire Washitaw de Dugdahmoundyah" ("Native American passports"–paşaport amerindian) 
"Etats et la dynastie des carolingiens berniciens"  
"European Chamber of Commerce"  
"European Corps Diplomatic"  
"Europhot"  
"Free and Independent State of Vera Cruz"  
"Free State of California" 
"Free Wendland"  
"Free State of Prussia"  
"Principality of Wikingland" 
"Principality of Castellania"  
"Principality of Lichtenberg" 
"Graf Adelmann" documents (diverse documente de identitate şi călătorie) 
"Guinea – Territorios Españoles de Guinea"  
"Hare Krishna Sect" (Krishna-Consciousness)  
"HOPI-Indians" ("Native American passports" – paşaport amerindian ) 
"Holy Roman Empire - Royal Crown of Susiana"  
"Hutt River Principality" (in Australia)  
"Hadenosaunee" ("Native American passports" – paşaport amerindian) 
"Imperial Constantine Military Order of St. George" 
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"International Parliament for Safety and Peace"  
"International Consular Corps Association"  
"International Delegazion Romani Union" 
"International Humanitarian Society" 
"International Solidarity Center" 
"International Biographical Association" 
"Iroquois Federation"  
"Khalistan"  
"Kingdom of Atlantis" 
"Kingdom of Colonia"  
"Kingdom of Dutch World Citizens"  
"Knights of Malta"  ("UN diplomatic passport") 
"Cosmopolitan Passport" 
"Martin von Carstanjen" ("Affidavit of Identity") 
"Maori Kingdom of Tehiti" 
"Mohawk Nation - Kanienkehaka" ("Native American passports" – paşaport amerindian) 
"Medjasi"  
"Notverwaltung Deutscher Osten" (Emergency Administration of the German East)  
"Nation of Israel" 
"Nishnawbe-Aski" ("Native American passports" – paşaport amerindian) 
"North American Indian Nation Gouvernment" 
"New Slovene Art" 
"Newfoundland and Labrador" 
"NRU TAL KARTA IDENTITA" 
"Organisation of African Unity"  
"O.N.U. Organisme doté de statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social de 
l´Organisation des Nations Unies" 
"Oceanus" 
"Parliamentary Passport"  
"Patriarchate of Antiochia" 
"Passeport d`Antigua" (bearing the words "Staat Antigua") 
"Planetary Passport" from Canada  
"Principality of Sealand"  
"Principality of Palmerya"  
"Principality of New Utopia" 
"Paisos Catalans"  
"Provinz Pommern"  
"Protectorate of Sinnepar"  
"Polyaesia" 
"Refugee Republic" 
"Republica Independiente Arequipa" 
"Republic of Kugelmugel" 
"Republic of Koneuwe"  
"Republic of Mainau"  
"Republic of Chechen" (Chechnya - Cecenia)  
"Republic of Corterra"  
"Republic Malaku Selatan" (South Moluccas – Moluccas de Sud)  
"Republic of Somaliland"  
"Republic of San Cristobal" 
"Roma und Sinti" 
"Romano Lill"  
"Romano Jumako Khetanipe" 
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"Service d`Information – Code Diplomatique et Consulaire"  
"Sovereign Military Order of St. John of Jerusalem" 
"State of Sabotage" 
"Symbolic European passport" 
"Trust Territory of the Pacific Island" 
"Texas" 
"Transnational Republic" 
"United Nations of America, State of Delaware"  
"UNO"-"United Office Inc" – "Diplomatic Passport"  
"Vereinigte Länder des Deutschen Ostens im Deutschen Reich" (United Countries of the 
German East in the German Empire – Ţările Unite ale Germaniei de Est în Imperiul German)  
"Valasheko Kralovsztvia" 
"Waveland" 
"World passport"/"World Service Authority Passport" 
"World Development Organisation"  
"World Parliament – Confederation of Chivalry"  
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Paşapoarte “camuflate ” 
(Paşapoarte emise de foste state care nu mai există) 

 
 

("vechi" paşapoarte ale statelor care nu mai există) 
British West Indies (în prezent Caribbean States) 
British Guiana (în prezent Guyana) 
British Honduras (în prezent Belize) 
Bopuhuastwana (Bopuhuastwana în prezent parte a Africii de Sud) 
Burma or Birma (în prezent Myanmar) 
Ceylon (în prezent Sri Lanka) 
Ciskei (în prezent parte a Africii de Sud) 
Dutch Guiana (în prezent Suriname) 
Dahomey (în prezent Benin) 
Eastern Samoa (în prezent Samoa) 
Gilbert Islands (în prezent Kiribati) 
Netherlands Guiana (în prezent Suriname) 
New Grenada 
Netherlands West Indies (în prezent Netherlands Antilles – ca parte din teritoriul Regatului 
Ţărilor de Jos) 
Netherlands East Indies (în prezent Indonezia) 
New Hebrides (în prezent Vanuatu) 
Rhodesia (în prezent Zimbabwe) 
Republic of Zanzibar (în prezent aparţine Tanzaniei) 
Spanish Guiana (în prezent Equatorial Guinea) 
South Vietnam (în prezent Vietnam) 
St. Christoph(er) & Nevis (în prezent St. Kitts & Nevis) 
Transkei (în prezent parte a Africii de Sud) 
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UdSSR (în prezent divizată) 
Windward Islands (în preZent Dominica, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines) 
Zaire (în prezent Republica Democratică Congo) 
 

5.3. Documente emise de teritorii care nu sunt recunoscute la nivel internaţional 
 
 
Turkish Republic of Northern Cyprus (Republica turcă a Ciprului de Nord ) 
Saharwei, Arab Democratic Republic (nume pentru "Western Sahara"-Sahara de Vest) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Acorduri de facilitare a eliberării vizelor pe termen scurt 
 

 
În 2007, Comunitatea Europeană a încheiat 8 Acorduri de facilitare a eliberării vizelor, cu 

următoarele state aflate la frontierele sale externe: 
1. Albania; 
2. Bosnia-Herţegovina; 
3. Macedonia; 
4. Moldova; 
5. Muntenegru; 
6. Rusia; 
7. Serbia; 
8. Ucraina. 

Aceste acorduri fac parte din categoria acquisului Schengen de categoria 1, fapt pentru care 
acestea sunt aplicabile ţărilor din Uniunea Europeană. Totuşi, aceste acorduri nu se aplică în cazul 
a 3 state membre UE, respectiv Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie, deoarece acestea şi-au 
rezervat dreptul de a refuza aplicarea deciziilor luate în domeniul vizelor (în conformitate cu 
protocoalele aferente acestor ţări la Tratatul UE, cu ocazia modificării acestui Tratat în 1997 prin 
Tratatul de la Amsterdam). 

În cazul statelor Schengen, dar nemembre UE, respectiv Islanda şi Norvegia, în Declaraţia 
comună privind Islanda şi Norvegia, anexată la fiecare acord, se stipulează ca aceste două state să 
demareze măsurile necesare în vederea încheierii de acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării 
vizelor în condiţii similare cu cele prevăzute în aceste acorduri. 

În conformitate cu Protocolul, anexat fiecărui acord, privind statele membre care nu aplică 
integral acquisul Schengen, statele membre care sunt obligate să aplice acquisul Schengen, dar care 
nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naţionale 
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a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu. Astfel, cu vizele eliberate de aceste state 
(în prezent Cipru, Bulgaria şi România), cetăţenii terţi pot doar intra sau ieşi din statul care a emis 
viza. 

În cazul celorlalte state membre UE, care sunt şi state Schengen cu drepturi depline, vizele 
eliberate de aceste state, în baza acestor acorduri, sunt valabile pe teritoriul tuturor acestor state. 

 
Cetăţenii statelor membre UE, care aplică aceste acorduri, sunt exceptaţi de la 

obligativitatea obţinerii de viză pentru a călători în aceste 8 state terţe, pentru o perioadă de 90 de 
zile, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări în statul terţ respectiv.  

Totuşi, în cazul Rusiei, cetăţenii statelor membre UE, posesori de paşapoarte simple, au 
nevoie de viză pentru a călători în Rusia. În schimb, cetăţenii statelor membre UE, posesori de 
paşapoarte diplomatice, nu au nevoie de viză pentru a intra în Rusia.   

 
Cetăţenii, posesori de paşapoarte simple, ai statelor terţe, semnatare ale acestor acorduri, 

au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul statelor UE care aplică aceste acorduri. Aceste vize 
acordă cetăţenilor acestor state terţe drept de  şedere pe teritoriul acestor state o perioadă de până 
la 90 de zile, într-un interval de 180 de zile (6 luni) de la data primei intrări în UE. Elementul de 
noutate adus de aceste acorduri este reprezentat, în principal, de simplificarea procedurii de 
eliberare a vizelor.  

Dar, ca şi în cazul cetăţenilor statelor membre UE, cetăţenii acestor state terţe, posesori de 
paşapoarte diplomatice, nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul unui stat membru UE. 

 
 
Aceste acorduri de facilitare a eliberării vizelor aduc o serie de îmbunătăţiri în procesul de 

eliberare a vizelor, respectiv: 
 s-a scurtat perioada de procesare a cererilor de vize; 
 s-a simplificat procedura prezentării documentelor prin care se justifică scopul vizitei 
pentru anumite categorii de cetăţeni; 

 s-a stabilit  taxe unice pentru vize; 
 se simplifică eliberarea de vize cu intrări multiple.  

 
 

6.1. Perioadă mai scurtă de procesare a cererii de viză 
 

În principiu, decizia de acordare a vizelor este luată în 10 zile calendaristice. Această 
perioadă poate fi extinsă până la 30 de zile calendaristice, dacă sunt necesare mai multe investigaţii. 
În cazuri urgente (precum decesul unei rude apropiate), perioada în care decizia este luată este de 
cel mult 3 zile lucrătoare (în cazul acordului cu Ucraina, perioada este de cel mult 2 zile 
lucrătoare).  

 
 

6.2. Simplificarea procedurii prezentării documentelor prin care se justifică scopul 
vizitei pentru anumite categorii de cetăţeni  

 
În general, documentele care trebuie prezentate în vederea obţinerii vizelor pe termen scurt 

sunt: 
 paşaport valabil, a cărui perioadă de valabilitate trebuie să fie mai mare cu cel puţin trei luni 
decât perioada de valabilitate a vizei şi care trebuie să aibă cel puţin două pagini libere; 

 cerere de viză; 
 fotografie; 
 asigurare de sănătate; 
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 documente care să certifice că persoana solicitantă are suficienţi bani pe perioada şederii în 
statul membru UE; 

 documente care să dovedească scopul şi motivul vizitei. 
 

Totuşi, documentele care trebuie prezentate au fost simplificate pentru anumite categorii de 
persoane: 

 membrii delegaţiilor oficiale; 
 oameni de afaceri şi reprezentanţi ai unor companii; 
 conducători auto de transporturi internaţionale şi cei care efectuează servicii de transport 
persoane către statele membre din ţările terţe semnatare; 

 membrii echipajelor trenurilor internaţionale; 
 ziarişti; 
 persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe 
universitare; 

 elevi, studenţi, studenţi la cursuri postuniversitare şi profesorii care îi însoţesc, care efectuează 
călătorii în scop de studiu sau instruire educaţională; 

 reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile, când se organizează călătorii în scopul instruirii 
educaţionale, seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul schimbului de programe (cu excepţia 
Rusiei şi Ucrainei); 

 participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care le însoţesc în scop 
profesional; 

 participanţi ai programelor oficiale de schimb dintre oraşe înfrăţite; 
 rude apropiate – soţi, copii, părinţi, bunici şi nepoţi – care vizitează cetăţeni ai statelor terţe 
semnatare, care au şedere legală în statele membre; 

 pentru cei care doresc să meargă la cimitire civile şi militare; 
 persoane care au nevoie de tratament medical şi persoanele însoţitoare; 
 rude care participă la funeralii (cu excepţia Rusiei şi Ucrainei); 
 persoane care au fost persecutate în timpul regimului comunist din Albania; 
 turişti (cu excepţia Rusiei şi Ucrainei); 
 specialişti care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii şi alte 
asemenea evenimente desfăşurate pe teritoriul statelor membre UE (cu excepţia Rusiei şi 
Ucrainei); 

 reprezentanţi ai comunităţilor religioase (cu excepţia Rusiei şi Ucrainei); 
 judecători care participă la schimb de experienţă în cadrul programelor internaţionale, 
simpozioane, seminarii sau alte evenimente de instruire (în cazul Muntenegru). 

Dată fiind particularitate fiecărui Acord, documentele menţionate pentru aceste categorii de 
persoane se regăsesc în textul Acordurilor de facilitare a eliberării vizelor de şedere pe termen scurt. 
 
 

6.3. Taxe unice pentru vize  
 

Taxele pentru eliberarea vizelor au fost aliniate la taxele aferente eliberării vizelor 
Schengen, respectiv vizele eliberate în conformitate cu aceste acorduri costă 35 euro, atât pentru 
vizele pentru o intrare, cât şi pentru cele cu multiple intrări.  
 În acordurile cu Rusia şi Ucraina, în cazuri urgente se percepe o taxă mai mare, respectiv 
70 euro, respectiv dacă cererea de eliberare a vizei şi documentele aferente sunt depuse cu cel mult 
3 zile înainte de data plecării (2 zile în cazul Ucrainei).   
 Această taxă de urgenţă nu se aplică în cazul anumitor persoane, acestea plătind doar taxa 
normală de 35 euro: 

 membrii delegaţiilor oficiale (Rusia şi Ucraina); 
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 membrii guvernelor şi parlamentelor naţionale, Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme 
(Ucraina); 

 persoane cu dizabilităţi şi persoanele care le însoţesc (Rusia şi Ucraina); 
 persoane admise pe motive umanitare sau de sănătate (Rusia şi Ucraina); 
 ziarişti (Ucraina) 
 pensionari (Ucraina). 

Pe lângă aceste taxe, anumite persoane sunt exceptate de la obligativitatea obţinerii vizei, 
respectiv: 

 rude apropiate – soţi, copii, părinţi, bunici şi nepoţi; 
 membrii delegaţiilor oficiale; 
 membrii guvernelor şi parlamentelor naţionale/regionale (cu excepţia Bosniei Herţegovinei), 
Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme, – în cazul Muntenegru – şi preşedintele Curţii de 
Apel şi preşedintele Curţii Administrative, – în cazul Macedonia – şi membrii Consiliul 
Judiciar şi Consiliul Procurorilor Publici; 

 elevi, studenţi, studenţi la cursuri postuniversitare şi profesorii care îi însoţesc în călătorii în 
scop de studiu sau instruire educaţională; 

 persoane cu dizabilităţi şi persoanele care îi însoţesc, dacă e necesar; 
 persoane admise în cazuri umanitare – inclusiv necesitatea obţinerii unui tratament medical 
urgent şi persoana însoţitoare sau în vederea participării la funeraliile unei rude apropiate 
sau în vederea vizitării unei rude apropiate bolnave; 

 persoane care participă la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care le însoţesc; 
 participanţi la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe universitare; 
 participanţi în programe oficiale de schimb organizate între oraşe înfrăţite; 
 copii până la 6 ani (Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia Herţegovina, Albania) sau sub 18 
ani şi copii dependenţi până la 21 de ani (Ucraina, Moldova), cu excepţia Rusiei; 

 pensionari (cu excepţia Rusiei); 
 ziarişti (cu excepţia Rusiei); 
 conducătorii auto de transporturi internaţionale şi cei care efectuează servicii de transport 
persoane către statele membre UE, cu vehicule înregistrate în statele terţe semnatare (cu 
excepţia Rusiei); 

 membrii echipajelor trenurilor internaţionale (cu excepţia Rusiei); 
 reprezentanţi organizaţiilor societăţii civile care intenţionează să participe la întâlniri, 
seminarii, schimb de programe sau cursuri de instruire (cu excepţia Moldovei, Rusiei, 
Ucrainei); 

 reprezentanţi comunităţilor religioase (Muntenegru, Macedonia, Bosnia Herţegovina, 
Albania); 

 specialişti care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii şi alte 
asemenea evenimente ţinute pe teritoriul statelor membre UE (cu excepţia Rusiei, Ucrainei, 
Serbiei); 

 judecători care participă la schimb de experienţă în cadrul programelor internaţionale, 
simpozioane, seminarii sau alte evenimente de instruire (Muntenegru); 

 persoane persecutate politic în timpul regimului comunist (Albania). 
 
În acordurile de facilitare a eliberării vizelor cu Moldova, Macedonia, Serbia se 

menţionează că România şi Bulgaria, care nu aplică integral acquisul Schengen, pot excepta 
cetăţenii din aceste state de la plata taxei de emitere a vizei. În schimb, de la data aderării depline la 
spaţiul Schengen a României şi Bulgariei, respectiv de la data menţionată în decizia Consiliului UE 
de la care se ridică controalele la frontierele interne ale acestor state, România şi Bulgaria vor trebui 
să emită vize Schengen contra taxei de 35 euro.     
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6.4. Criterii simplificate în vederea emiterii de vize pentru intrări multiple 
 

În conformitate cu prevederile acestor acorduri pot fi emise vize pentru multiple intrări, cu 
diferite perioade de valabilitate. 

Astfel, pot fi emise vize pentru multiple intrări, cu valabilitate de până la 5 ani, pentru 
următoarele categorii de persoane:    

 membrii guvernelor şi parlamentelor naţionale, Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme (cu 
excepţia Bosniei Herţegovina), Consiliului Judiciar şi ai Consiliului Procurorilor Publici 
(Macedonia, Bosnia Herţegovina), preşedintele curţii de apel şi preşedintele consiliului 
administrativ (Muntenegru); 

 membrii delegaţiilor oficiale (cu excepţia Rusiei); 
 rude apropiate - părinţi (inclusiv tutori) (Bosnia Herţegovina, Moldova), soţi, copii (inclusiv 

cei adoptaţi); 
 oameni de afaceri şi reprezentanţi ai companiilor (Macedonia, Moldova, Ucraina); 
 ziarişti (Macedonia, Moldova, Ucraina); 
 reprezentanţi ai comunităţii religioase (Macedonia).   

 
De asemenea, pot fi emise vize pentru multiple intrări, cu valabilitate de până la 1 an, 

pentru următoarele categorii de persoane:  
 membrii delegaţiilor oficiale; 
 oameni de afaceri şi reprezentanţi ai companiilor (cu excepţia Macedoniei, Moldovei, 

Ucrainei);  
 conducători auto de transporturi internaţionale şi cei care efectuează servicii de transport 

persoane; 
 membrii echipajelor trenurilor internaţionale; 
 persoane care participă regulat la activităţi ştiinţifice, de cercetare, culturale şi artistice, 

inclusiv în cadrul schimburilor de programe universitare; 
 participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc în scop 

profesional; 
 ziarişti (cu excepţia Macedoniei, Moldovei, Ucrainei); 
 participanţi în cadrul programelor oficiale de schimb dintre oraşe înfrăţite; 
 primari şi membrii consiliilor municipale (Macedonia); 
 studenţi, studenţi la cursuri postuniversitare care călătoresc regulat în scop de studii sau de 

instruire educaţională, inclusiv în cadrul schimburilor de programe sau cursuri de instruire 
(cu excepţia Ucrainei şi Rusiei); 

 specialişti care participă la expoziţii internaţionale, seminarii, conferinţe, simpozioane, 
seminarii sau alte evenimente asemănătoare, care se ţin pe teritoriul statelor membre (cu 
excepţia Ucrainei şi Rusiei); 

 reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile care călătoresc în mod regular în vederea 
participării la întâlniri, seminarii, schimb de programe sau cursuri de instruire (cu excepţia 
Ucrainei şi Rusiei); 

 persoane care au nevoie de tratament medical şi persoanele însoţitoare, atunci când e necesar 
(cu excepţia Moldovei, Rusiei, Ucrainei); 

 reprezentanţi ai comunităţii religioase (Bosnia, Albania, Muntenegru, Serbia); 
 judecători care participă în mod regulat la schimb de experienţă în cadrul programelor 

internaţionale, simpozioane, seminarii sau alte evenimente de instruire, similare 
(Muntenegru).   

Se pot emite vize pentru multiple intrări cu perioadă de valabilitate cuprinsă între 2 şi 5 ani, 
pentru beneficiarii vizelor pentru multiple intrări, cu valabilitate de până la 1 an, dacă aceste 
persoane au folosit vizele cu valabilitate de până la un an, iar motivele necesare emiterii vizelor 
iniţiale au rămas valabile.   



25/52 
 
 
 

 De la obligativitatea obţinerii de viză sunt exceptaţi deţinătorii de paşapoarte diplomatice. 
 
 

6.5. Corelarea cu alte acorduri încheiate anterior de statele membre UE 
cu cele 8 state terţe 

 
 Acordurile privind facilitarea eliberării vizelor, încheiate de Comunitatea Europeană cu cele 
8 state terţe menţionate, prevalează faţă de dispoziţiile oricărui acord sau înţelegere bilaterală sau 
multilaterală încheiat între un stat membru şi unul din cele 8 state terţe, în măsura în care 
dispoziţiile acestor acorduri sau înţelegeri se referă la aspecte reglementate de acordurile privind 
facilitarea eliberării vizelor. 

Dispoziţiile acordurilor sau înţelegerilor bilaterale semnate înainte de 1 ianuarie 2007 între 
state membre şi statele terţe în cauză, care prevăd scutirea de la obligativitatea vizelor, pentru 
posesorii de paşapoarte de serviciu, continuă să se aplice pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea 
în vigoare a acestor acorduri, cu respectarea dreptului statelor membre sau statelor terţe în cauză, de 
a denunţa sau suspenda acordurile bilaterale respective în acest interval de 5 ani (cu excepţia 
Moldovei, Rusiei şi Ucrainei).   
 
 
 
 
 
 

7. Reglementări interne în domeniul vizelor 
  

7.1. Regimul de vize pentru cetăţenii din state terţe care intenţionează  
să treacă frontierele României 

 
Cetăţenii care nu au nevoie de viză pentru a intra în România sunt: 

 cetăţeni din statele membre UE, Schengen şi din Liechtenstein; 
 cetăţenii din statele terţe prevăzute în Regulamentul Consiliului CE nr. 539/2001-art. 1 alin. 2 
şi Anexa 2 (menţionate la capitolul 4 secţiunea 4.1.), cu modificările şi completările ulterioare 
(Anexa B); 

 piloţii de aeronave si ceilalţi membri ai echipajului, titulari ai unei licenţe de zbor sau ai unui 
certificat de echipaj, prevăzute la anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, 
semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, numai în situaţiile în care se află în exerciţiul 
funcţiunii şi: 

a) nu părăsesc aeroportul de escală; 
b) nu părăsesc aeroportul de destinaţie; 
c) nu părăsesc teritoriul oraşului situat în apropierea aeroportului; 
d) nu părăsesc aeroportul, decât pentru a merge la un alt aeroport românesc.  
 
De asemenea, de la data intrării în vigoare a Acordurilor dintre Comunitatea Europeană şi 

Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauriţius, Saint Kitts şi Nevis, Seychelles de exonerare a 
obligativităţii deţinerii de vize (acorduri care în prezent se află în faza de negociere), cetăţenii 
acestor state terţe vor putea călători în România fără viză. 

 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul nr. 539/2001, fiecare stat membru 

care aplică acest Regulament (deci inclusiv România) trebuie să informeze Comisia Europeană şi 
celelalte state membre cu privire la categorii de cetăţenii, care provin din state terţe ai căror cetăţeni 
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au nevoie de viză, cetăţeni care pot fi exceptaţi de la obligativitatea deţinerii de viză dacă sunt în 
posesia anumitor documente de călătorie, conform prevederilor legislaţiei în domeniu. 

Această informare trebuie să fie actualizată de statul membru în cauză în cinci zile 
lucrătoare de la surveniri modificării respective. 

Ultima actualizare disponibilă la nivelul Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, datează din 24.09.2008, conform informaţiilor deţinute de Comisia Europeană. 
Astfel, pe site-ul Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate din cadrul Comisiei Europene 
sunt publicate aceste notificări ale statelor membre, în baza art. 5 din Regulamentul nr. 539/2001. 

În conformitate cu aceste notificări, actualizate la nivelul Comisiei Europene, România a 
stabilit lista cu aceste state ai căror cetăţeni care, pe baza paşapoartelor de serviciu/oficiale, 
diplomatice si speciale pot intra în România fără a avea nevoie de viză, respectiv: 
 

Statul terţ Paşaport 
diplomatic 

Paşaport de serviciu/
oficial 

Paşaport 
special 

Durată 

Africa de Sud x x  90 de zile 
Albania x   90 de zile 
Algeria x   90 de zile 
Armenia x x  90 de zile 

Azerbaijan x x  90 de zile 
Belarus x x   30 de zile 
Bolivia x x  90 de zile 

Bosnia şi Herţegovina x x  30 de zile 
Republica Centrafricană x x  90 de zile 

China x x  90 de zile 
Columbia x x  90 de zile 

Congo x x  90 de zile 
Ecuador x x x 90 de zile 
Filipine x x  90 de zile 
Georgia x x  90 de zile 
Ghana x x  90 de zile 

Guineea x x  90 de zile 
India x   90 de zile 

Iordania x   90 de zile 
Iran x   90 de zile 

Kazahstan x   90 de zile 
Kîrgîstan x x  90 de zile 

Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei 

x x  90 de zile 

Maroc x x  90 de zile 
Mauritania x x  90 de zile 
Moldova x x  90 de zile 
Mongolia x x  90 de zile 

Muntenegru x x  90 de zile 
Pakistan x x  30 de zile 

Peru x  x 90 de zile 
Rusia x x  90 de zile 

Sao Tome şi Principe x x  90 de zile 
Senegal x x  90 de zile 
Serbia x x  90 de zile 

Sierra Leone x x  90 de zile 
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Tadjikistan x x  90 de zile 
Tanzania x x  90 de zile 
Thailanda x x  90 de zile 
Tunisia x x  90 de zile 
Turcia x x x 90 de zile 

Turkmenistan x x  90 de zile 
Ucraina x x  90 de zile 

Uzbekistan x   90 de zile 
Zambia x x  90 de zile 

 
Lista este în permanentă actualizare, autorităţile române (Ministerul Afacerilor Externe) 

putând oricând modifica aceste condiţionări, conform politicii externe a României.  
 
Cetăţenii terţi care au nevoie de viză pentru a intra în România sunt cei prevăzuţi în art. 1 

alin. 1 şi în Anexa 1 din Regulamentul nr. 539/2001 (menţionate la capitolul 4 secţiunea 4.2.) 
(Anexa C). 

 
Actul normativ naţional, care reglementează circulaţia cetăţenilor terţi pe teritoriul 

României, este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
Trebuie menţionat că, în prezent, viza emisă de statul român nu este viză Schengen şi are 

aplicabilitate doar pe teritoriul statului român, cetăţeanul terţ neputându-se folosi de această viză 
pentru a intra în alt stat membru UE sau Schengen, ci va fi nevoit să obţină, separat, viza Schengen 
sau viză pentru Bulgaria sau Cipru (care emit şi ele doar vize naţionale) sau viză pentru Marea 
Britanie sau Irlanda (care nu aplică acquis-ul Schengen din domeniul vizelor).   

 
În schimb, în anul 2008, Consiliul UE şi Parlamentul European au emis Decizia 

nr.582/2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele 
externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru şi România a anumitor 
documente ca fiind echivalente cu vizele naţionale ale acestora, în scopul tranzitului pe teritoriile 
lor. 

Această decizie a fost emisă ca un gest de recunoaştere a faptului că aceste trei state sunt în 
plin proces ireversibil de aderare la spaţiul Schengen. România aplică această decizie de la 
11.07.2008. 

În baza acestei decizii, România recunoaşte ca echivalente cu vizele româneşti, în scopul 
tranzitului (5 zile), următoarele documente emise de Bulgaria, Cipru şi de statele membre Schengen 
care aplică integral acquis-ul Schengen, indiferent de naţionalitatea titularilor: 

 vize de scurtă şedere (Schengen şi cele naţionale emise de Bulgaria şi Cipru); 
 vize de lungă şedere (Schengen şi cele naţionale emise de Bulgaria şi Cipru); 
 permise de şedere (emise de state Schengen şi Bulgaria şi Cipru). 

Cipru şi Bulgaria au anunţat, în iulie 2008, că recunosc şi ele vizele emise de România, în 
scopul tranzitării teritoriului lor. 

Această decizie se va aplica, în cazul Ciprului, Bulgariei şi României, până la data în care 
unul dintre aceste trei state va deveni stat membru Schengen cu drepturi depline. 

 
De asemenea, tot în vara anului 2008, Consiliul UE şi Parlamentul European au emis 

Decizia nr. 586/2008 de modificare a Deciziei CE nr. 896/2006 de stabilire a unui regim 
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simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaştere unilaterală de 
către statele membre a anumitor permise de şedere eliberate de Elveţia şi Liechtenstein, în scopul 
tranzitului pe teritoriul lor. România aplică această decizie tot de la 11.07.2008. 

În baza acestei decizii, România recunoaşte ca echivalente cu vizele româneşti, în scopul 
tranzitului (5 zile), permisele de şedere emise de Liechtenstein cetăţenilor terţi care sunt obligaţi 
să obţină viză, conform prevederilor Regulamentului nr. 539/2001. 

Bulgaria a anunţat, în iulie 2008, că recunoaşte şi ea vizele emise de România, în scopul 
tranzitării teritoriului bulgar. 

Această decizie se va aplica, în cazul Bulgariei şi României, până la data în care unul dintre 
aceste state va deveni stat membru Schengen cu drepturi depline. Dacă Liechtenstein aderă la 
spaţiul Schengen (posibil în 2010), înainte ca România sau Bulgaria să devină membre cu drepturi 
depline ale spaţiului Schengen (în martie 2011), atunci Liechtenstein va intra în categoria statelor 
Schengen, iar România şi Bulgaria vor aplica, în consecinţă în acest caz, Decizia nr. 582/2008.   

 
 Conform prevederilor O.U.G. nr. 194/2002, viza română se acordă în următoarele 
condiţii: 

 sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea în România;  
 nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul României (NPI);  
 pe numele străinului nu a fost introdusă o alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul 

informatic integrat, pe probleme de migraţie, azil şi vize; 
 pe numele străinului nu au fost primite semnalări privind nepermiterea intrării din partea 

reprezentanţilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, precum 
şi ai statelor Schengen, în cadrul cooperării consulare;  

 nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;  
 străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate, incompatibile 

cu scopul pentru care solicită acordarea vizei;  
 sunt îndeplinite condiţiile generale, precum şi condiţiile speciale de acordare a vizei în funcţie 

de scopul pentru care este solicitată.  
 

Valabilitatea documentului de călătorie, în care urmează să fie aplicată viza, trebuie să 
depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni. În mod excepţional, pentru motive de 
urgenţă, cu caracter umanitar sau de interes naţional ori în virtutea unor obligaţii internaţionale 
asumate de România, pot fi acordate vize şi străinilor care se află în posesia unor documente de 
trecere a frontierei de stat, a căror valabilitate este mai mică decât cea specificată, cu menţiunea ca 
durata de valabilitate a vizei să nu o depăşească pe cea a documentului. 

 
După data aderării la Uniunea Europeană, România a trebuit să informeze Comisia 

Europeană şi statele membre asupra documentelor de călătorie emise de statele terţe, respectiv acele 
documente pe care România le recunoaşte ca putând fi documentele de călătorie, care pot da dreptul 
posesorilor să călătorească în România.  

În prezent, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, cu consultarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, această listă este în curs de revizuire.  

 
Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de următoarele documente: 

 documentul de trecere a frontierei de stat, valabil (valabilitatea documentului de călătorie în 
care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate, cu cel 
puţin 6 luni), în care să poată fi aplicată viza; 

 documente care să justifice scopul şi condiţiile călătoriei; 
 dovada că posedă mijloace de întreţinere pe timpul şederii în România şi pentru a părăsi 

teritoriul României. 
 

Pot fi acceptate ca dovadă a mijloacelor de întreţinere: 
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 sumele de bani în valută convertibilă; 
 cecuri de călătorie; 
 carnete de cec sub forma unui cont în devize; 
 cărţi de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult două zile înaintea solicitării 

vizei; 
 orice alte mijloace care dovedesc existenţa resurselor financiare corespunzătoare. 

 
La solicitarea vizei de intrare în România, străinii trebuie să se prezinte personal la 

autorităţile competente să acorde viza, respectiv misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în 
general, sau Poliţia de Frontieră, în punctele de trecere a frontierei, în anumite cazuri. 

Viza se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României numai 
dacă la data eliberării vizei mai sunt îndeplinite condiţiile ce au stat la baza aprobării acesteia. 

 
Principalele vize eliberate de autorităţile române sunt: 

1) vize de scurtă şedere; 
2) vize de lungă şedere. 
 

Instituţiile româneşti care pot acorda vize sunt două: 
1) Ministerul Afacerilor Externe – prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare; 
2) Ministerul Administraţiei şi Internelor – Poliţia de Frontieră – în punctele de trecere a 

frontierei. 
 
 
 
Viza de scurtă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României, astfel:  
a) fără aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe, pentru străinii care provin din statele cu care România are încheiate acorduri de desfiinţare 
a vizei sau pentru care a renunţat unilateral la obligativitatea vizei, străini pentru care nu este 
necesară procedura invitaţiei;  
b) cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din celelalte 
state. 

În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, Centrul Naţional de 
Vize solicită avizul Oficiului Român pentru Imigrări în cazurile stabilite prin protocol între cele 
două instituţii. 

Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul, în termen de până la 7 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării Centrului Naţional de Vize. În situaţii temeinic justificate, termenul poate fi 
prelungit cu până la 7 zile lucrătoare.  

 
Viza de lungă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României, cu aprobarea Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Oficiului 
Român pentru Imigrări.  

Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul, în termen de până la 30 de zile de la data 
primirii solicitării Ministerului Afacerilor Externe.  

Viza de lungă şedere pentru străinii care sunt membri de familie ai cetăţenilor români sunt 
acordate de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României, fără plata taxelor consulare. 

 
Poliţia de Frontieră poate acorda în punctele de trecere a frontierei viza de scurtă şedere şi 

de tranzit, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului CE nr. 415/2003 privind 
eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv eliberarea acestor vize marinarilor în tranzit, şi ale 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului CE nr. 562/2006 de instituire a unui 
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Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor, de către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen).  

 
Conform O.U.G. nr. 194/2002, vizele care pot fi emise de autorităţile române sunt de 4 

categorii: 
1) viza de tranzit aeroportuar; 
2) viza de tranzit; 
3) viza de scurtă şedere; 
4) viza de lungă şedere. 
 

7.1.1. Viza de tranzit aeroportuar (A) 

Viza de tranzit aeroportuar, cu drept de şedere de 5 zile, se poate acorda în condiţiile 
prezentării biletului de avion valabil până la destinaţie şi permite străinilor rămânerea în zona 
aeroportuară, cel mult 5 zile. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor 
cuprinse în lista stabilită în Anexa nr. 3 a Instrucţiunilor Consulare Comune, menţionate mai sus.  

Acest tip de viză nu este necesar în cazul: 
 membrilor echipajelor aeronavelor; 
 posesorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu sau asimilate acestora; 
 posesorilor de permise de rezidenţă sau documente echivalente eliberate de statele membre ale 

Uniunii Europene; 
 posesorilor de vize eliberate de un stat membru al Uniunii Europene. 

 
Taxa pentru eliberarea vizei de tranzit aeroportuar este de 60 euro, conform noilor dispoziţii 

prevăzute de Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. 

 

7.1.2. Viza de tranzit (B) 

Viza de tranzit, cu drept de şedere de 5 zile, se acordă solicitanţilor în următoarele condiţii:  
 sunt în posesia vizei unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care permite 
străinilor continuarea călătoriei;  

 posedă bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau prezintă permisul de conducere, cartea 
verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto. 

Sunt exceptaţi de la îndeplinirea celei de-a doua condiţii însoţitorii conducătorilor auto care 
călătoresc împreună cu aceştia. 

 
Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul sau două tranzituri şi, în mod excepţional, 

pentru mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile. 
Viza de tranzit se poate acorda în punctele de trecere a frontierei de stat şi în cazul străinilor 

care nu îndeplinesc condiţiile generale de acordare a vizei, prevăzute la art. 6 alin. 1 lit. a-d din 
O.U.G. nr. 194/2002, dar sunt în posesia unui permis de şedere sau a unei vize emise de un stat 
membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în vederea intrării în acel stat. 

 
Conform Legii nr. 198/2008, taxa pentru eliberarea vizei de tranzit este de 60 euro.  

 
 

7.1.3. Viza de scurtă şedere (C) 
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Viza de scurtă şedere este viza care permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul 
României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor 
şederi, a căror durată să nu depăşească 90 de zile, în decurs de 6 luni de la data primei intrări.  

Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări, în funcţie de activitatea pe 
care urmează să o desfăşoare cetăţeanul străin în România. 

În cazul străinilor care călătoresc în mod frecvent în România, pentru relaţii de afaceri-
cooperare, la solicitarea autorităţilor administrative centrale sau a societăţilor comerciale cu mare 
capacitate economico-financiară, viza de scurtă şedere cu intrări multiple poate fi acordată şi pe o 
perioadă de un an şi, în mod excepţional, pe o perioadă de până la 5 ani. Şi în aceste situaţii durata 
şederii nu poate depăşi 90 de zile, în decurs de 6 luni. 

Dreptul de şedere pe teritoriul României, conferit străinului prin viza de scurtă şedere, nu 
poate fi prelungit. 

  
În situaţia în care data intrării pe teritoriul României nu poate fi stabilită pe baza menţiunilor 

din documentul de călătorie al străinului, Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) procedează potrivit 
prevederilor art. 11 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului CE nr. 562/2006 
de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane 
(Codul frontierelor Schengen). Astfel, ORI poate prezuma faptul că posesorul documentului nu 
îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile referitoare la durata şederii. 

Această prezumţie poate fi combătută în cazul în care cetăţeanul statului terţ pune la 
dispoziţie, prin orice mijloace, dovezi credibile, cum ar fi bilete de transport, prin care să-şi 
dovedească prezenţa în afara României şi că a respectat condiţiile cu privire la perioada şederii de 
scurtă durată. 

 
 
Într-un asemenea caz, ORI va indica în documentul de călătorie data şi punctul prin care a 

traversat frontiera externă a României. Cetăţeanului statului terţ i se poate înmâna un formular 
prevăzut la Anexa VIII din Codul frontierelor Schengen. 

Dacă prezumţia nu este combătută, cetăţeanul statului terţ poate fi îndepărtat de pe teritoriul 
României. 

 
Viza de scurtă şedere se poate acorda pentru unul din următoarele scopuri: 

a) misiune – se acordă străinilor care, pentru raţiuni ce ţin de funcţia lor politică, administrativă 
sau de utilitate publică, trebuie să se deplaseze în România.  

Acest tip de viză se eliberează străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, 
administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru cei care, prin scopul 
şederii lor în România, prezintă interes pentru relaţiile dintre statul roman şi statul de apartenenţă. 
Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc pe aceştia.  

 
b) turism – se acordă pentru străinul care urmează să călătorească în România pentru motive 

turistice. 
Viza de scurtă şedere în scop de turism se acordă străinilor dacă prezintă:  

 voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei;  
 bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi 

documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;  
 asigurare medicală;  
 dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu 

mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;  
 
c) vizită – se acordă pentru străinul care intenţionează să se deplaseze în România în vizită la 

cetăţeni români sau străini, posesori ai unui permis de şedere valabil. 
Viza de scurtă şedere în scop de vizită se acordă străinilor, dacă prezintă:  
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 bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi 
documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;  

 asigurare medicală;  
 invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura 

costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la 
data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi atunci când persoana 
vizitată se obligă la să asigure mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului pe perioada 
şederii;  

 dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu 
mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu 
asigură mijloacele de întreţinere;  

 dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, 
a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele 
solicitantului, dacă persoana vizitată nu asigură cazarea.  

  
d) afaceri – se acordă pentru străinul care intenţionează să călătorească în România în scopuri 

economice, pentru contracte ori tratative, pentru învăţarea sau verificarea folosirii şi funcţionării 
bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, 
precum şi pentru străinul care este sau urmează să devină asociat ori acţionar al unei societăţi 
comerciale din România; 

Viza de scurtă şedere în scop de afaceri se acordă străinilor dacă prezintă:  
 bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi 

documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;  
 asigurare medicală;  
 invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, 

conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu industria sau comerţul, din care să rezulte 
faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind 
îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România, până la data la care 
încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul 
călătoriei;  

 dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu 
mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;  

 dovada asigurării condiţiilor de cazare;  
  
e) transport – se acordă pentru străinul care urmează să călătorească pentru perioade scurte, în 

scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane. 
Viza de scurtă şedere în scop de transport se acordă străinilor, dacă prezintă:  

 documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi 
desfăşurată pe durata şederii;  

 asigurare medicală;  
 permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de 

transport;  
 licenţa de transport şi licenţa de execuţie;  

  
f) activităţi sportive – se acordă pentru străinul care urmează să intre în România pe o durată 

limitată, în vederea participării la competiţii sportive. 
Viza de scurtă şedere în scop de activităţi sportive se acordă străinilor, dacă prezintă:  

 invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazării;  
 lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;  
 avizul direcţiei judeţene pentru sport, competente teritorial;  
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g) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte 
activităţi care nu contravin legilor române – viza se acordă străinilor, dacă prezintă:  

 documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifica prezenţa în 
România;  

 bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi 
documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;  

 dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută 
convertibilă, pentru întreaga perioadă;  

 asigurare medicală;  
 dovada asigurării condiţiilor de cazare.  

 
În conformitate cu Legea nr. 198/2008, taxa pentru eliberarea vizei de scurtă şedere este de 

60 euro.  
 

7.1.4. Viza de lungă şedere (D) 

Viza de lungă şedere se acordă – de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României, cu aprobarea Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Oficiului 
Român pentru Imigrări - străinilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe 
călătorii, pentru următoarele scopuri:  

 desfăşurarea de activităţi economice (D/AE)– străinilor care urmează să desfăşoare 
activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile 
legii;  

 desfăşurarea de activităţi profesionale (D/AP)– străinilor care au dreptul de a exercita în 
mod individual profesii pe teritoriul României în baza unor legi speciale;  

 desfăşurarea de activităţi comerciale (D/AC)– străinilor care sunt sau urmează să devină 
acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale 
din România;  

 angajare în muncă (D/AM)- străinilor care urmează să intre în România în vederea 
încadrării în muncă. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să 
evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de 
muncă sau a unei convenţii civile în condiţiile legii;  

 studii (D/SD)– străinilor care urmează să intre în România pentru a urma cursuri în 
învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea 
unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;  

 reîntregirea familiei (D/VF)– străinilor care urmează să intre în România în scopul 
redobândirii unităţii familiale;  

 activităţi religioase sau umanitare (D/RU)– străinilor care urmează să intre în România 
pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau în 
scop umanitar 

 activităţi de cercetare ştiinţifică (D/CS)- străinilor care urmează să intre în România 
pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică; 

 alte scopuri (D/AS).  
Mai multe detalii privind condiţiile în care pot fi acordate aceste vize de lungă şedere se 

regăsesc în O.U.G. nr. 194/2002.   
Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea 

dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. 
În conformitate cu Legea nr. 198/2008, taxa pentru eliberarea vizei de lungă şedere este de 

120 euro.  
 



34/52 
 
 
 

7.1.5. Viza diplomatică şi viza de serviciu 

Viza diplomatică şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, 
de lungă durată (DS), străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care 
urmează să îndeplinească o funcţie oficială, ca membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui 
oficiu consular al statului de apartenenţa, în România.  

Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu 
sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţător sau a unei 
reprezentanţe diplomatice ori consulare a acestuia, precum şi membrilor de familie, împreună cu 
care titularul locuieşte, şi sunt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu înţelegerile 
bilaterale la care România este parte.  

 
 
7.1.6. Viza colectivă 

 Viza colectivă este o viză de tranzit sau de scurtă şedere acordată în scop turistic şi pentru o 
perioadă care să nu depăşească 30 de zile, eliberată unui grup de străini, constituit anterior 
solicitării, cu menţiunea ca membrii acestuia să intre, să rămână şi să părăsească teritoriul României 
în grup.  

Acest tip de viză este eliberat pentru grupuri compuse dintr-un număr de minimum 5 şi 
maximum 50 de persoane. Conducătorul grupului trebuie să dispună de un paşaport individual şi, 
după caz, de o viză individuală.  

În cazul unor grupuri organizate de elevi, care sunt cetăţeni ai unor state pentru care există 
obligativitatea vizei şi sunt rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene, care călătoresc în 
România, în cadrul unor excursii şcolare sau se află în tranzit, se poate permite intrarea fără viză, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) grupul să fie însoţit de un cadru didactic din partea şcolii care organizează excursia; 
b) să existe o listă oficială a participanţilor după care aceştia să poată fi identificaţi; 
c) participanţii să fie în posesia unor documente valabile de trecere a frontierei de stat. 
 

Conform Legii nr. 198/2008, taxa pentru eliberarea vizei colective este de 60+1 euro de 
persoană.  
 
 

7.2. Regimul de vize pentru cetăţenii români care intenţionează  
să călătorească în ţări terţe 

 
 

Cetăţenii români posesori de paşapoarte simple, de serviciu şi diplomatice  pot călători cu 
sau fără viză, pentru perioade de scurtă şedere, conform anexei D. 

Călătoriile în aceste state se fac pe baza paşaportului românesc valabil, cu îndeplinirea 
condiţiilor de intrare specifice fiecărei ţări. Călătoriile fără viză nu dau dreptul la desfăşurarea unor 
activităţi lucrative în ţara respectivă, nici dreptul de a urma cursuri de învăţământ sau de pregătire 
profesională de lungă durată.  

Pentru a beneficia de aceste drepturi, este necesară obţinerea vizelor pentru muncă sau 
pentru studii, în conformitate cu legislaţia fiecărui stat. Majoritatea acestor state au reglementări 
speciale privind obligaţia cetăţeanului străin de a se înregistra la autorităţile locale de poliţie.  

Călătoriile în alte state, decât cele prezentate mai sus, se fac numai în baza vizelor obţinute 
înainte de efectuarea călătoriei, de la ambasadele sau consulatele acelor state. 
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8. Evoluţia politicii de vize a Uniunii Europene 
 
 
 

La nivel european se află în curs de elaborare un Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind stabilirea unui Cod comunitar al vizelor. Acest proiect va încorpora toate 
actele normative europene din domeniul eliberării, anulării şi revocării vizelor, în special 
Instrucţiunile Consulare Comune (ICC), într-un singur cod pe vize. 

 
Vor fi integrate şi aspectele referitoare la Sistemul Informatic privind Vizele (SIV). Viitorul 

cod va întări transparenţa şi va reîntări tratamentul egal al solicitanţilor de vize. Se va introduce un 
termen maxim pentru eliberarea vizei. 

 
 Se vor clarifica anumite aspecte în vederea armonizării aplicării legislaţiei în domeniu. 
Astfel, vor fi încorporate într-un singur articol toate prevederile privind eliberarea de vize cu 
validitate teritorială limitată, va clarifica ambiguităţile existente în legislaţia europeană privind 
asigurarea medicală, iar anumite linii directoare vor căpăta putere, prin transformarea lor în 
reglementări obligatorii. 
 

Se va clarifica şi statutul Instrucţiunilor Consulare Comune, prin regândirea celor 18 anexe, 
păstrându-le doar pe cele care au legătură directă cu implementarea prevederilor codului.  

 
Referitor la acest cod se vor elabora şi instrucţiuni pentru punerea în aplicare a codului pe 

vize. Aceste instrucţiuni vor putea fi folosite doar în scop operaţional al codului şi stabilesc practici 
şi proceduri armonizate, care să fie aplicate de misiunile diplomatice şi reprezentanţele consulare 
ale statelor membre, în procesul de emitere a vizelor. 
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 Prin acest cod vor fi abrogate o serie de acte normative comunitare, cu relevanţă în 

domeniul vizelor, precum: 

 Articolele 9-17 din Convenţia Schengen; 

 Instrucţiunile Consulare Comune, inclusiv anexele; 

 Deciziile Comitetului Executiv Schengen – SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 24,  

SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12, SCH/Com-ex (98) 57; 

 Acţiunea Comună JAI 197/96, din 4 martie 1996 adoptată de Consiliu pe baza articolului K. 3 

din TUE privind regimul de tranzit aeroportuar; 

 Regulamentul CE nr. 789/2001; 

 Regulamentul CE nr. 1091/2001; 

 Regulamentul CE nr. 415/2003; 

 Regulamentul CE nr. 562/2006 – Anexa V – Partea A – punctul 2.  
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priveşte cerinţa de a fi în posesia unei asigurări medicale de călătorie ca unul din documentele 
necesare pentru acordarea vizei uniforme de intrare (J. Of. L nr. 5, 09.01.2004, p. 79) 
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 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 38/2004 din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi 
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membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/1968 şi de 
abrogare a Directivelor (CEE) nr. 221/1964, 360/1968, 194/1972, 148/1973, 34/1975, 35/1975, 
364/1990, 365/1995 şi 96/1993 (J. Of. L nr. 158, 30.04.2004, p. 77)  

 Decizia Comisiei (CE) nr. 648/2006 din 22 septembrie 2006 de stabilire a specificaţiilor tehnice 
ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informaţii privind Vizele 
(SIV) (notificată cu numărul C(2006) 3699) (J. Of. L nr. 267, 27.09.2006, p. 41) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 752/2006 din 3 noiembrie 2006 stabilind locaţiile Sistemului de 
Informaţii privind Vize în timpul fazei de dezvoltare (notificată sub numărul C(2006) 5161) 
(J.Of. L nr. 305, 04.11.2006, p. 13) 

 Instrucţiunile Consulare Comune privind vizele pentru misiunile diplomatice şi posturile 
consulare (J. Of. C nr. 326, 22.12.2005, p. 1)  

 Decizia Consiliului (CE) nr. 367/2005 din 14 aprilie 2005 prin care statele membre sunt 
autorizate să ratifice în interesul Comunităţii Convenţia privind documentele de identitate ale 
marinarilor a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (Convenţia 185) (J. Of. L nr. 136, 
30.05.2005, p. 1) 

 Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 761/2005 de facilitare a 
eliberării de către statele membre a vizelor uniforme pentru şedere pe termen scurt pentru 
cercetători din ţări terţe care călătoresc în interiorul Comunităţii în vederea desfăşurării de 
cercetări ştiinţifice (J. Of. L nr. 289, 03.11.2005, p. 23)  

 Decizia Consiliului (CE) nr. 440/2006 din 1 iunie 2006 privind modificarea Anexei 12 din 
Instrucţiunile Consulare Comune şi a Anexei 14 din Manualul Comun cu privire la taxele 
corespunzătoare costurilor administrative pentru procesarea cererilor de vize (J. Of. L nr. 175, 
29.06.2006, p. 77)  

 Decizia Comisiei (CE) nr. 752/2006 din 3 noiembrie 2006 stabilind locaţia pentru Sistemul de 
Informaţii privind Vizele în timpul fazei de dezvoltare (notificată cu numărul C(2006) 5161) 
(J.Of. L nr. 305, 04.11.2006, p. 13) 

 Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 895/2006 din 14 iunie 2006 privind 
introducerea unui regim simplificat la controlul persoanelor la frontierele externe pe baza 
recunoaşterii unilaterale a Republicii Cehia, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, 
Polonia, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente drept echivalente ale vizelor lor naţionale, 
în scopul tranzitului prin teritoriile lor (J. Of. L nr. 167, 20.06.2006, p. 1) 

 Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 896/2006 din 14 iunie 2006 de 
stabilire a unui regim de control simplificat al controlului persoanelor la frontierele externe, pe 
baza recunoaşterii unilaterale de către statele membre a anumitor permise de şedere eliberate de 
Elveţia şi Liechtenstein, în scopul tranzitului prin teritoriul lor (J. Of. L nr. 167, 20.06.2006, p.8)  

 Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 586/2008 din 17 iunie 2008 de 
modificare a Deciziei (CE) nr. 896/2006 de stabilire a unui regim de control simplificat al 
controlului persoanelor la frontierele externe pe baza recunoaşterii unilaterale de către statele 
membre a anumitor permise de şedere eliberate de Elveţia şi Liechtenstein în scopul tranzitului 
prin teritoriul lor (J. Of. L nr. 162, 21.06.2008, p. 27)  

 Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 582/2008, din 17 iunie 2008, de 
introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe 
recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru şi România a anumitor documente ca fiind 
echivalente cu vizele naţionale ale acestora, în scopul tranzitului pe teritoriile lor (J. Of. L 
nr.161, 20.06.2008, p. 161)  
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 Decizia Consiliului (CE) nr. 684/2006 din 5 octombrie 2006 de modificare a Anexei 2, tabelul 
A, din Instrucţiunile consulare comune privind condiţiile referitoare la vize pentru paşapoartele 
indoneziene diplomatice şi de serviciu (J. Of. L nr. 280, 12.10.2006, p. 29)  

 Decizia Consiliului (CE) nr. 519/2007 din 16 iulie 2007 de modificare a reţelei de consultare 
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3 la Instrucţiunile consulare comune privind cetăţenii ţărilor terţe care au obligaţia de a deţine 
viză de tranzit aeroportuar (J. Of. L nr. 303, 14.11.2008, p. 11) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 602/2008 din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice şi a 
cerinţelor privind interfeţele naţionale şi infrastructura de comunicaţii dintre Sistemul central de 
informaţii privind vizele (VIS) şi interfeţele naţionale pentru etapa de dezvoltare (notificată cu 
numărul C (2008) 2693) (J. Of. L nr. 194, 23.07.2008, p. 3)  

 Decizia Consiliului JAI nr. 633/2008 din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informaţii 
privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi 
de către Europol în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor 
infracţiuni grave (J. Of. L nr. 218, 13.08.2008, p. 129) 

 Regulamentul Parlamentului şi Consiliului (CE) nr. 767/2008 din 9 iulie 2008 privind Sistemul 
de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre, cu privire la vizele 
de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (J. Of. L nr. 218, 13.08.2008, p. 60) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Albania privind facilitarea eliberării vizelor 
(J. Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 35) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia Herţegovina privind facilitarea eliberării 
vizelor (J. Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 97) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind 
facilitarea eliberării vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 125) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării 
vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 169) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Muntenegru privind facilitarea eliberării 
vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 109) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind facilitarea eliberării vizelor 
pentru cetăţenii Uniunii Europene şi ai Federaţiei Ruse (J. Of. L nr. 129, 17.05.2007, p. 27) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor 
(J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 137) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberări vizelor (J.Of. L 
nr. 332, 18.12.2007, p. 68) 

 Recomandarea Consiliului 96/C 80/01 din 4 martie 1996 privind cooperarea locală consulară în 
domeniul vizelor  

 Recomandarea Consiliului 1999/C 140/01 din 29 aprilie 1999 privind detectarea de documente 
false, în departamentele de vize ale reprezentanţelor de peste hotare şi în oficiile autorităţilor 
interne care trebuie să se ocupe cu extinderea de vize (J. Of. C nr. 140, 20.05.1999, p. 1) 

 Recomandarea Comisiei (CE) nr. 355/2008 din 5 decembrie 2007 privind reproducerea textului 
din articolul 20 din Tratatul CE, în paşapoarte (notificată cu numărul C (2007) 5841) 
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9.2.  Legislaţie internă relevantă 
 

 H.G. nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului Consular 

 H.G. nr. 1108/2001 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor canadieni, islandezi, norvegieni, 
elveţieni şi japonezi de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România 

 O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 H.G. nr. 335/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Legea nr. 122/2006 privind regimul azilului în România 

 Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate 

 H.G. nr. 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză 

 

 

 H.G. nr. 102/2009 pentru modificarea art. 2 alin. 1 şi 4 din H.G. nr. 926/2008 privind 
confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză 

 
  
 
 

9.3.  Site-uri relevante 
 
 
www.europa.eu  
 
www.mae.ro 
 
www.politiadefrontiera.ro  

 
      www.schengen.mai.gov.ro  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europa.eu/
http://www.mae.ro/
http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.schengen.mai.gov.ro/
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10.  Anexa A- Statele membre Schengen care aplică integral acquis-ul Schengen  

 
 
 
 

1) Austria 
2) Belgia 
3) Danemarca 
4) Finlanda 
5) Franţa  
6) Germania 
7) Grecia 
8) Italia  
9) Luxemburg 
10) Olanda 
11) Portugalia 
12) Spania 
13) Suedia 
14) Cehia 
15) Estonia 
16) Letonia 
17) Lituania 
18) Ungaria 
19) Malta 
20) Polonia 
21) Slovenia 
22) Slovacia 
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23) Islanda 
24) Norvegia 
25)       Elveţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Anexa B – Lista statelor ai căror cetăţeni sunt exceptaţi de la obligativitatea 
obţinerii de viză pentru a călători în România 

 
 

1) Andorra 
2) Argentina  
3) Australia 
4) Brazilia  
5) Brunei Darussalam 
6) Canada  
7) Chile  
8) Croaţia  
9) Costa Rica  
10) Coreea de Sud  
11) El Salvador 
12) Guatemala  
13) Honduras  
14) Israel  
15) Japonia  
16) Malaezia  
17) Mexic  
18) Monaco  
19) Nicaragua  
20) Noua Zeelandă  
21) Paraguay 
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22) Panama  
23) San Marino  
24) Sfântul Scaun (Statul Vatican)  
25) Singapore  
26) Statele Unite ale Americii (S.U.A.) 
27) Uruguay  
28) Venezuela 
29) Regiunea administrativă Hong Kong  
30) Regiunea administrativă Macao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Anexa C – Lista statelor ai căror cetăţeni trebuie să obţină viză pentru a 
călători în România 

 
1) Afganistan  
2) Africa de Sud 
3) Albania 
4) Algeria 
5) Angola 
6) Arabia Saudită 
7) Armenia 
8) Azerbaidjan 
9) Bahrain 
10) Bangladesh 
11) Belarus 
12) Belize 
13) Benin 
14) Bhutan 
15) Bolivia 
16) Bosnia şi Herţegovina 
17) Botswana 
18) Burkina Faso 
19) Burma / Myanmar 
20) Burundi 
21) Cambodgia 
22) Camerun 
23) Capul Verde 



45/52 
 
 
 

24) Republica Centrafricană 
25) Ciad 
26) China 
27) Columbia 
28) Comore 
29) Congo 
30) Republica Democratică Congo 
31) Coasta de Fildeş 
32) Coreea de Nord 
33) Cuba 
34) Djibouti 
35) Dominica 
36) Republica Dominicană 
37) Ecuador 
38) Egipt 
39) Emiratele Arabe Unite 
40) Eritreea 
41) Etiopia 
42) Fiji 
43) Filipine 
44) Gabon  
45) Gambia 
46) Georgia 
47) Ghana 
48) Grenada  
49) Guineea 
50) Guineea Bissau 
51) Guineea Ecuatorială 
52) Guyana 
53) Haiti India 
54) Indonezia 
55) Iordania 
56) Iran 
57) Irak 
58) Jamaica 
59) Kazahstan 
60) Kîrgîstan 
61) Kenya 
62) Kiribati 
63) Kuweit 
64) Laos 
65) Lesotto 
66) Liban 
67) Liberia 
68) Libia 
69) Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 
70) Madagascar 
71) Malawi 
72) Insulele Maldive 
73) Mali 
74) Insulele Mariane de Nord 
75) Maroc 
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76) Insulele Marshall 
77) Mauritania 
78) Micronezia 
79) Moldova 
80) Mongolia 
81) Mozambic 
82) Muntenegru 
83) Namibia 
84) Nauru 
85) Nepal 
86) Niger 
87) Nigeria 
88) Oman 
89) Pakistan 
90) Palau 
91) Papua Noua Guinee 
92) Peru 
93) Qatar 
94) Rusia 
95) Rwanda 
96) Samoa de Vest 
97) Sao Tome şi Principe 
98) Senegal 
99) Serbia 
100) Sfânta Lucia 
101) Sfântul Vincent şi Grenadine 
102) Sierra Leone 
103) Siria 
104) Insulele Solomon 
105) Somalia 
106) Sri Lanka  
107) Sudan  
108) Surinam 
109) Swaziland 
110) Tadjikistan 
111) Tanzania 
112) Thailanda 
113) Timorul de Est 
114) Togo 
115) Tonga 
116) Trinidad Tobago 
117) Tunisia 
118) Turcia 
119) Turkmenistan 
120) Tuvalu 
121) Ucraina 
122) Uganda 
123) Uzbekistan 
124) Vanuatu 
125) Vietnam 
126) Yemen 
127) Zambia 
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128) Zimbabwe 
129) Autoritatea  Palestiniană  
130) Taiwan 

 
 
 
 



 

13.  Anexa D – Lista ţărilor terţe în care cetăţenii români, cu paşapoarte simple, 
de serviciu sau diplomatice, pot călători (cu sau fără viză) 

 
 
Legendă: 
 
V = este necesară obţinerea vizei 
 
-  = nu este necesară obţinerea vizei de scurtă şedere de către posesorul unui anumit tip de 
paşaport/cetăţeanul român trebuie să obţină viză, indiferent de tipul de paşaport pe care îl 
deţine  
 
 
 

Nr. 
crt. Stat terţ Paşaport 

simplu 

Paşaport 
de 

serviciu 

Paşaport 
diplomatic 

Perioada de scurt 
sejur (în care cet. 

români pot călători 
fără viză) 

1. Afganistan V V V - 
2. Africa de Sud V - - 90 de zile 
3. Africa Centrală V - - 90 de zile 
4. Albania - - - 90 de zile 
5. Algeria V V - 90 de zile 
6. Andorra - - - 90 de zile 
7. Angola V V V - 
8. Antigua şi Barbuda - - - 90 de zile 
9. Arabia Saudită V V V - 
10. Argentina - - - 90 de zile 
11. Armenia V - - 90 de zile 
12. Australia V V V - 
13. Azerbaijan V - - 90 de zile 
14. Bahamas1  V V V - 
15. Bahrain V V V - 
16. Bangladesh V V V - 
17. Barbados - - - 21 de zile 
18. Belarus V - - 30 de zile 
19. Belize - - - 30 de zile 
20. Benin V V V - 
21. Bhutan2 V V V - 
22. Bolivia V - - 90 de zile 
23. Bosnia Herţegovina - - - 90/30/30 de zile 
24. Botswana3 V V V - 
25. Brazilia4 - - - 90 de zile 
26. Brunei - - - 30 de zile 

                                                 
1 Viza se cere prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de la Bucureşti.  
2 Se acordă vize prin misiunea din Geneva (adresa: Permanent Mission of the Kingdom of Bhutan to the UN, 17-19 
Chemin du Champ d'Anier, 1209 Geneva, Switzerland; Tel: 41-22-7990890; Fax: 41-22-7990899). 
3 Viza se cere prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de la Bucureşti. 
4 Pentru un sejur mai mare de 90 de zile, în scop lucrativ sau de studii, este nevoie în continuare de viză. 
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Nr. 
crt. Stat terţ Paşaport 

simplu 

Paşaport 
de 

serviciu 

Paşaport 
diplomatic 

Perioada de scurt 
sejur (în care cet. 

români pot călători 
fără viză) 

27. Burkina Faso V V V - 
28. Burundi V V V - 
29. Cambodgia5 V V V 30 de zile 
30. Camerun V V V - 
31. Canada V V V - 
32. Capul Verde V V V - 
33. Chile - - - 90 de zile 
34. China V - - 90 de zile 
35. Ciad V V V - 
36. Columbia - - - 90 de zile 
37. Comore V V V - 
38. Congo V - - 90 de zile 
39. Republica Democratică Congo V V V - 
40. Coreea de Nord V V V - 
41. Coreea de Sud - - - 90 de zile 
42. Costa Rica - - - 90 de zile 
43. Coasta de Fildeş V V V - 
44. Croaţia - - - 90 de zile 
45. Cuba V V V - 
46. Djibouti V V V - 
47. Republica Dominicană6 - - - 90 de zile 
48. Ecuador - - - 90 de zile 
49. Egipt7 V V V - 
50. El-Salvador - - - 90 de zile 
51. Emiratele Arabe Unite V V V - 
52. Eritrea V V V - 
53. Etiopia V V V - 
54. Fiji - - - 120 de zile 
55. Filipine - - - 21/90/90 de zile 
56. Gabon V V V - 
57. Gambia V V V - 
58. Georgia - - - 90 de zile 
59. Ghana V - - 90 de zile 
60. Grenada V V V - 
61. Guatemala - - - 90 de zile 
62. Guineea V - - 90 de zile 
63. Guineea Ecuatorială V V V - 
64. Guineea Bisau V V V - 

                                                 
5 Cetăţenii români pot primi viză turistică, de tranzit şi de afaceri la frontieră (inclusiv pe aeroporturile internaţionale ale 
Cambodgiei) pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, viza turistică poate fi obţinută atât prin intermediul 
misiunilor diplomatice cambodgiene din lume, cât şi on-line la www.mfaic.gov.kh. Taxa pentru obţinerea vizei turistice 
este de 20 dolari.   
6 Viza se acordă la intrarea pe teritoriul dominican. 
7 Viza turistică se poate obţine la aeroport, contravaloarea colantului de viză fiind achitată pe loc. Titularii de paşapoarte 
diplomatice şi de serviciu au obligaţia să obţină vizele de intrare, în prealabil, de la un oficiu consular egiptean. Pentru 
aceste categorii de persoane, vizele nu pot fi obţinute la aeroport. 

http://www.mfaic.gov.kh/
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Nr. 
crt. Stat terţ Paşaport 

simplu 

Paşaport 
de 

serviciu 

Paşaport 
diplomatic 

Perioada de scurt 
sejur (în care cet. 

români pot călători 
fără viză) 

65. Guyana V V V - 
66. Haiti V V V - 
67. Hong Kong - - - 90 de zile 
68. Honduras - - - 90 de zile 
69. India V V - 90 de zile 
70. Indonezia V V V - 
71. Insulele Marshall V V V - 
72. Insulele Solomon V V V - 
73. Iordania V V - 90 de zile 
74. Irak V V V - 
75. Iran V V - 30 de zile 
76. Israel8 - - - 90 de zile 
77. Jamaica9 V V V - 
78. Japonia V - - 90 de zile 
79. Kazahstan V - - 90 de zile 
80. Kenya10 V V V - 
81. Kiribati - - - 30 de zile 
82. Kîrgîstan V - - 90 de zile 
83. Kuweit V V V - 
84. Laos V V V - 
85. Lesotho11 V V V - 
86. Liban V V V - 
87. Liberia V V V - 
88. Libia12 V V V - 
89. Liechtenstein - - - 90 de zile 
90. Macedonia  - - - 90 de zile 
91. Madagascar V V V - 
92. Macao - - - 90 de zile 
93. Malaezia - - - 90 de zile 
94. Malawi13 V V V - 
95. Maldive14 V V V - 
96. Mali V V V - 
97. Maroc - - - 90 de zile 
98. Mauritania V - - 90 de zile 
99. Mauriţius15 V V V - 

                                                 
8 Numai pentru călătorii în scop turistic. Pentru alt scop decât cel turistic (muncă, studii, tratamente medicale etc.) este 
nevoie, în continuare de viză. 
9 Vizele se acordă la punctul de trecere a frontierei. 
10 Se cere viză prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. 
11 Se cere viză prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. 
12 Conform unei noi reglementări a autorităţilor libiene, din decembrie 2007, datele din paşaport trebuie traduse în limba 
arabă de către un traducător autorizat, în caz contrar existând riscul de a nu fi admis pe teritoriul libian. De asemenea, 
existenţa în paşaport a unei vize pentru Israel conduce automat la refuzul acordării vizei pentru Israel. 
Vizele pentru Libia se obţin de la Ambasada Libiei din Sofia, Bulgaria, începând din decembrie 2007 (adresa: Mladost-
1 Quarter, Andrey Sakharov Str., Residence 1, tel.: 974 35 56; 974 31 56) 
13 Se cere viză prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de la Bucureşti 
14 Se acordă viză la punctul de trecere a frontierei, pentru maximum 30 de zile. 
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Nr. 
crt. Stat terţ Paşaport 

simplu 

Paşaport 
de 

serviciu 

Paşaport 
diplomatic 

Perioada de scurt 
sejur (în care cet. 

români pot călători 
fără viză) 

100. Mexic - - - 90 de zile 
101. Micronezia - - - 30 de zile 
102. Moldova - - - 90 de zile 
103. Monaco - - - 90 de zile 
104. Mongolia V - - 60 de zile 
105. Mozambic V V V - 
106. Muntenegru - - - 90 de zile 
107. Myanmar V V V - 
108. Namibia V V V - 
109. Nauru V V V - 
110. Nepal V V V - 
111. Nicaragua - - - 90 de zile 
112. Niger V V V - 
113. Nigeria V V V - 
114. Noua Zeelandă - - - 90 de zile 
115. Oman V V V - 
116. Palau V V V - 
117. Pakistan V - - 30/30 de zile 
118. Panama V - - 90 de zile 
119. Papaua Noua Guineea V V V - 
120. Paraguay - - - 90 de zile 
121. Peru - - - 90 de zile 
122. Qatar V V V - 
123. Rusia V - - 90 de zile 
124. Rwanda V V V - 
125. Sfântul Vincent şi Grenadine  - - - 30 de zile 
126. Saint Kitts şi Nevis16 V V V - 
127. San Marino - - - 90 de zile 
128. Santa Lucia17 V V V - 
129. Sao Tome şi Principe V - - 90 de zile 
130. Senegal V - - 90 de zile 
131. Serbia - - - 90 de zile 
132. Seychelles V V V - 
133. Sfântul Scaun (Vatican) - - - 90 de zile 
134. Sierra Leone18 V - - 90 de zile 
135. Singapore - - - 30 de zile 
136. Siria V V V - 
137. Somalia V V V - 
138. Sri Lanka V V V - 
139. Statele Unite ale Americii V V V - 
140. Sudan V V V - 
141. Suriname V V V - 

                                                                                                                                                                  
15 Se acordă viză la punctul de trecere a frontierei, pentru maximum 14 zile. 
16 Se cere viză prin Ambasada Regatului Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. 
17 Se acordă viză la punctul de trecere a frontierei. 
18 Se cere viză prin Ambasada Regatului Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. 
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Nr. 
crt. Stat terţ Paşaport 

simplu 

Paşaport 
de 

serviciu 

Paşaport 
diplomatic 

Perioada de scurt 
sejur (în care cet. 

români pot călători 
fără viză) 

142. Swaziland19 V V V - 
143. Tadjikistan V - - 90 de zile 
144. Tanzania20 - - - 90 de zile 
145. Thailanda V - - 90 de zile 
146. Timorul de Est V V V - 
147. Togo V V V - 
148. Trinidad Tobago - - - 30 de zile 
149. Tunisia - - - 90 de zile 
150. Turcia V - - 90 de zile 
151. Turkmenistan V - - 90 de zile 
152. Ucraina - - - 90 de zile 
153. Uganda21 V V V - 
154. Uruguay - - - 90 de zile 
155. Uzbekistan V - - 90 de zile 
156. Vanuatu - - - 30 de zile 
157. Venezuela - - - 90 de zile 
158. Vietnam V - - 90 de zile 
159. Yemen V V V - 
160. Zambia22 - - - 90 de zile 
161. Zimbabwe V V V - 

  
 
 

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti este acreditată 
să elibereze vize pentru următoarele destinaţii: 

 Anguilla; 
 Bermuda; 
 Insulele Cayman (pentru alte tipuri de viză decât cea turistică); 
 Grenada; 
 Montserrat. 

                                                 
19 Se cere viză prin Ambasada Regatului Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. 
20 Pe lângă condiţiile generale de a ieşi din România, pentru a putea călători în Tanzania, cetăţenii români trebuie să 
facă, înainte de a pleca în călătorie, un vaccin împotriva malariei.  
21 Se acordă viză la punctul de trecere a frontierei. 
22 Pe lângă condiţiile generale de ieşi din România, pentru a putea călători în Zambia, cetăţenii români trebuie să facă, 
înainte de a pleca în călătorie, un vaccin împotriva malariei. 
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