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 Persoanele care se bucura de dreptul comunitar al liberei circulatii sunt cetatenii
Statelor Membre ale Uniunii Europene, tarilor EEA si Elvetiei, precum si membrii familiilor
acestora, indiferent de nationalitatea acestora, care-i insotesc sau li se alatura.
Membrii familiilor cetatenilor tarilor UE/EEA/CH sunt, indiferent de nationalitatea
acestora:
1. sotul/sotia si, daca acest lucru este contractat in baza legislatiei unui stat membru si
recunoscut de legislatia statului membru gazda drept echivalentul unei casatorii, partenerul cu
care cetateanul UE/EEA/CH a contractat un parteneriat legal inregistrat;
2. descendentii directi mai tineri de 21 de ani, sau persoanele aflate in grija, inclusiv aceia ai
sotului/sotiei sau partenerului legal inregistrat;
3. rudele directe ale persoanei aflate in ingrijire pe linie ascendenta, inclusiv acelea ale
sotului/sotiei sau partenerului legal inregistrat.
 Toti cetatenii Uniunii pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a intra pe
teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza cartii de identitate sau pasaportului valabil,
care atesta nationalitatea acestora.
 Membrii de familie ai cetatenilor Uniunii, membrii care nu au cetatenia unui stat
membru, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a calatori pe teritoriul unui alt stat
membru al Uniunii in baza unui pasaport valabil. Dar, pentru a intra pe teritoriul unui alt
stat membru, membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii, membrii care nu au cetatenia
unui stat membru, trebuie sa aiba asupra lor una din urmatoarele documente:
- fie o viza de sedere pe termen scurt, conform Regulamentului CE nr. 539/2001;
- fie un permis de rezidenta, conform art. 10 din Directiva CE nr. 38/2004.

Statele membre pot cere persoanelor care au intrat pe teritoriul lor, cu indeplinirea conditiilor
mentionate, sa se inregistreze intr-o perioada de timp rezonabila si nediscriminatorie.
 Cetatenii europeni care calatoresc intr-un stat tert (stat care nu este membru al
Uniunii Europene), singurul document de cãlãtorie recunoscut la frontierele externe ale Uniunii
Europene, precum si la frontiera statului tert în cauzã este pasaportul.
Recomandare: cetateanul european care calatoreste in Uniunea Europeana sa aiba tot timpul
asupra sa un document de calatorie valabil, respectiv pasaport sau carte de identitate, pentru
situatiile in care se solicita dovedirea identitatii.
 Cetatenii statelor terte care calatoresc pe teritoriul unui stat Schengen trebuie sa
inseplineasca urmatoarele conditii de intrare:
a) sa se afle in posesia unui document/documente valabile de calatorie care-i autorizeaza
sa treaca frontiera;
b) ) sa se afle in posesia unei vize valabile, ori de cate ori aceasta este necesara. Cu toate
acestea, daca cetateanul unui stat tert se afla in posesia unui permis de sedere emis de
un Stat Schengen, acest permis de sedere se considera a fi echivalentul unei vize
Schengen.
Aceasta echivalentã nu se aplica permiselor temporare emise si care sunt in asteptarea
examinarii unei prime solicitari pentru permis de sedere sau a unei cereri de azil;
c) Justificarea scopului si conditiilor de sedere in statul (-ele) Schengen ce urmeaza a fi
vizitate, inclusive sa posede mijloace suficiente de subzistenta pe durata sederii avute in
vedere si pentru intoarcerea in tara de origine (sau mijloace suficiente pentru tranzitul
intr-un stat tert in care sunt siguri ca sunt admisi, de exemplu deoarece se afla in posesia
unui permis de sedere emis de acea tara), sau posibilitatea de a dobandi aceste mijloace
in mod legal;
d) sa nu faca parte dintre persoanele pentru care a fost emisa o alerta in Sistemul
Informatic Schengen (SIS) cu scopul de a-i refuza intrarea;
e) sa nu faca parte dintre persoanele considerate o amenintare la adresa politicii publice,
securitatii interne, sanatatii publice sau relatiilor internationale ale oricaruia dintre
Statele Schengen. Acesta poate fi in particular cazul cand nu exista nicio alerta intr-o
baza nationala de date care sa atraga un refuz de intrare in directia persoanei
respective.
 Minorii romani care calatoresc in strainatate trebuie sa indeplineasca conditiile de
calatorie prevazute in Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaþii a cetatenilor romani
in strainatate, modificata prin Ordonanþa Guvernului nr. 5/2006 si Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.96/2006.
Recomandare: Pentru detalii referitoare la conditiile de iesire din tara pentru minorii, cetateni
romani, puteti accesa www.politiadefrontiera.ro .
 Stat tert – orice alt stat decat Partile Contractante
 Strain – orice alta persoana decat cetatenii statelor membre ale Comunitatilor Europene
 Frontiere interne – frontierele comune tereste al Partilor Contractante, precum si
aeroporturile pentru zborurile interbe si porturile maritime pentru liniile regulate de pasageri care
au punct de plecare sau ca destinatie exclusiva alte porturi de pe teritoriile Partilor Contractante,

fara escale in porturi din afara acestor teritorii
 Nu se mai efectueaza controale la frontierele interne intre urmatoarele state
Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Italia,
Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Elvetia si Liechtenstein.
 Vize - cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care doresc sa calatoreasca in
interiorul UE, precum si al spatiului Schengen, nu au nevoie de vize.
- calatoria cetatenilor romani in state terte se efectueaza pe baza unei vize, eliberata de
reprezentanta diplomatica a respectivului stat.
Recomandare: pentru mai multe detalii referitoare la conditiile de calatorie, puteti accesa
www.politiadefrontiera.ro si www.mae.ro
 Euro este moneda oficiala pentru 14 state membre ale Uniunii Europene, respectiv:
Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Slovenia, Malta si Spania. Euro este utilizata si in alte state, precum: Andorra,
Monaco, San Marino,Vatican, in Balcanii de Vest, respectiv in: Kosovo si Muntenegru dar si in
teritorii care se afla sub administrarea unor state membre UE: Azore,Insulele Canare, Guiana
franceza, Guadalupe, Madeira, Martinica, Mayotte,Réunion, SaintPierre&Miquelon.
 Plati transfrontaliere - retragerea de Euro dintr-un bancomat, plata prin card bancar sau
transfer in Euro (pana la 50.000 €) se taxeaza la fel oriunde in Uniunea Europeana. Aceste reguli
se aplica si tranzactiilor cu conturi in Euro in tarile din afara zonei Euro.
 Carnetul de conducere- emis în orice stat membru al Uniunii Europene, este valabil
oriunde în UE. Pe langa permisul de conducere, conducatorul auto va trebui sa aiba asupra sa si
cartea de identitate a masinii.
 Asigurarea auto - polita de asigurare a autovehiculului, pe timpul calatoriei in UE
asigura acoperirea minima (raspunderea tertei parti) ceruta de lege. Persoana care calatoreste
in spatiul comunitar trebuie sa verifice daca asigurarea autovehiculului acopera si eventualele
prevederi suplimentare din legislatia in domeniu din alte state. Cartea verde nu este obligatorie
pe timpul calatoriei in statele Uniunii Europene, dar poate fi utilizata drept dovada de
asigurare, la nivel international, si poate fi utilizata mai usor in vederea obtinerii despagubirilor
in caz de accident.
Daca persoana care calatoreste in UE nu are asupra sa cartea verde, atunci ar trebui sa
aiba polita de asigurare.
Se poate avea in vedere si asigurarea vehiculului in caz de avarii.
 lista de bunuri care sunt interzise sa fie detinute in bagajul de mana pentru zborurile
din aeroporturile comunitare este afisata in zonele de control. Noile reguli privitoare la lichide se
aplica din 6.11.2006 in toate aeroporturile statelor Uniunii Europene, precum si in Norvegia,
Islanda si Elvetia, indiferent de destinatie.
Se pot lua in bagajul de mana lichide in recipiente de maxim 100 ml fiecare care trebuie sã
fie pãstrate într-un ambalaj transparent din material plastic fara sa depaseasca 1 litru per pasager.
In termenul de „lichide” pot fi incluse urmãtoarele produse: apa si alte bauturi, supe, siropuri,
parfumuri, geluri, inclusiv geluri de par si de baie, paste (inclusiv pasta de dinti), rimel, creme,
lotiuni si uleiuri, spray-uri, continutul ambalajelor presurizate (spuma de ras, alte spume si
deodorante), amestecuri lichid-solide, orice alt articol cu consistentã similara.

 restrictionarile privind cantitatile si tipurile de produse care pot fi cumparate
pentru uzul personal, in timpul calatoriei in statele membre ale Uniunii Europene
nu pot fi mai mici de:
 produse din tutun
800 de tigari sau 400 de tigarete sau 200 de trabucuri sau1 kg de tutun


bauturi alcoolice
10 litri de alcool sau 20 de litri de vin alcoolizat (precum vin de porto sau
sherry (vin de xeres)sau 90 de litri de vin (dintre care, maxim 60 de litri de vin spumos)
sau 110 de litri de bere
Pentru o perioada limitata, unele state membre (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Franta, Germania, Irlanda, Italia, Suedia si Marea Britanie) mentin limitele pentru unele produse
din tutun (de pana la 200 de tigari) pentru tarile care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004.
Mai multe informatii privind aceste limite pot fi obtinute de pe site-ul Comisiei Europene,
sectiunea de vama si taxe
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/within_eu/index_en.htm )
 Urgente – 112. In vederea contactarii serviciilor de urgenta in orice stat membru al
Uniunii Europene, de pe telefon fix sau mobil, se formeaza 112.

