Ghid de calatorie
Sfaturi utile
-Consultaţi periodic site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), secţiunea “Condiţii
de Călătorie”
-Respectaţi regimul de şedere, limitele de valabilitate ale vizelor sau ale permiselor de şedere,
după caz.
Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din ţara de destinaţie! În acest sens, verificaţi rubrica
„Avertismente de călătorie”
Aveţi grijă ca documentele de călătorie să fie valabile şi în bună stare!
Este indicat să aveţi cu dumneavoastră, în afara unui document de călătorie valabil şi un
act de identitate (preferabil cu fotografie – exemplu permisul de conducere).
Evitaţi implicarea în demonstraţii sau manifestări de stradă în ţările vizitate;
Indiferent de zona de destinaţie, păstraţi documentele, lucrurile de valoare, biletele de călătorie,
banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră
sau în maşini;
Evitaţi deplasarea în zone periculoase!
Procuraţi-vă un ghid al ţării în care mergeţi.
Respectaţi legislaţia locală! Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul altor state se supun jurisdicţiei
acelor state şi sunt responsabili pentru orice încălcare a legilor sau regulilor locale. Oricât de
diferite sunt legile sau regulile străine faţă de cele existente în România, respectarea lor este
obligatorie şi vă asigură liniştea, confortul şi demnitatea faţă de autorităţile locale.
Responsabilitatea respectării legilor în străinătate şi cea a asigurării reprezentării în justiţie în
cazul instituirii unor proceduri judiciare revine în mod individual fiecărui cetăţean român.
Sunteţi responsabili pentru orice încălcare a legilor locale, chiar dacă nu le cunoaşteţi;
Respectaţi tradiţiile şi obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub
incidenţa legii penale a ţării respective;
Cereţi permisiunea localnicilor pentru a-i fotografia sau filma;
Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea proprie
şi a membrilor de familie, după caz.
Dacă călătoriţi cu avionul, informaţi-vă în legătură cu produsele pe care le puteţi lua în
bagajul de mână.
Nu vă angajaţi să transportaţi bagajele unor persoane necunoscute. Există riscul ca acestea să
conţină produse interzise, iar dumneavoastră veţi suporta consecinţele legii!
În cazul călătoriilor cu autobuzul/trenul, fiţi atenţi la bagajele dumneavoastră pe întreaga durată a
călătoriei;
În cazul în care doriţi să călătoriţi cu animale de companie, vă recomandăm să vă
informaţi asupra documentelor de călătorie necesare pentru acestea!
În cazul în care vă aflaţi în dificultate în străinătate, contactaţi ambasada sau consulatul
României pentru a putea beneficia de asistenţă consulară de specialitate, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Reguli de securitate in aeroporturi
Pentru a va proteja impotriva noilor amenintari cu explozibili lichizi, Uniunea Europeana (UE) a
adoptat o serie de reguli si masuri, care restrictioneaza cantitatea de lichide pe care le puteti trece
prin punctele de control de securitate. Aceste reguli se aplica pentru toti pasagerii care pleaca de
pe aeroporturi din UE indiferent de destinatia acestora, insa se practica si pe alte aeroporturi
dinafara UE.
La punctele de control de securitate se vor face verificari legate de substantele lichide pe care
doriti sa le transportati, insa si pentru alte obiecte interzise. Noile reguli nu limiteaza cantitatea
de lichide pe care le puteti cumpara din magazinele duty-free sau de la bordul aeronavelor
operate de o companie aeriana din UE.
Noile reguli au intrat in vigoare la 6 noiembrie 2006 pe toate aeroporturile din UE, Norvegia,
Islanda si Elvetia si sunt valabile pana la alte modificari.
Este permis sa luati in bagajul de mana doar cantitati mici de lichide de uz personal, care trebuie
sa fie amabalate in recipiente individuale de maximum 100 mililitri fiecare. Toate aceste
recipiente vor fi depozitate lejer intr-un ambalaj din material plastic transparent, care se poate
resigila, avand un volum maxim de 1 litru per pasager. Se permite sa impachetati lichide in
bagajele de cala (noile reguli se aplica doar pentru bagajele de mana), puteti avea in bagajul de
mana medicamente sub forma de lichid, gel, aerosoli, insulina si substante pentru dieta (este
necesara recomandarea scrisa a medicului), inclusiv hrana pentru copii (lapte sau suc), in
cantitatea necesara pe durata calatoriei.
Este permis sa cumparati lichide, cum ar fi bauturi sau parfumuri, fie din zona duty-free de dupa
controlul de securitate, fie de la bordul aeronavelor doar daca acestea sunt ambalate in pungi
resigilabile din plastic transparent. (nu trebuie desigilate pana la destinatie, altfel pot fi
confiscate). In plus punga va trebui sa contina si dovada achizitionarii respectivului produs. In
cazul in care sunteti in tranzit, este important sa nu deschideti ambalajul inainte de ultimul
control de securitate. Lichidele includ: apa si alte bauturi, supe, siropuri, creme, lotiuni si uleiuri,
parfumuri, spray-uri, gel de par si de baie, spuma de barbierit, recipiente sub presiune, pasta de
dinti, rimel, mixturi, precum si alte produse de aceeasi consistenta.

La aeroport, pentru a facilita controlul de securitate, trebuie sa prezentati separat pentru
examinare toate lichidele pe care le aveti, trebuie sa dezbracati jacheta sau haina in punctele de
control, sa scoateti laptop-ul si alte echipamente electronice din bagajul de mana. Toate acestea
vor fi scanate separat.
Sunteti rugati sa cooperati cu personalul companiei aeriene, dar si cu personalul responsabil cu
securitatea din cadrul aeroportului.
Bagajul de mana
Bagajele care pot fi luate in avion au urmatoarele dimensiuni 55*35*25 cm. Daca angajatii
companiei aeriene care efectueaza acest zbor sau personalul avionului vor considera ca acesta

reprezinta un posibil impediment pentru siguranta sau pentru confortul dvs. bagajul va fi luat si
incarcat ca bagaj de cala. Nu puneti niciodata in bagajul de cala obiecte de valoare, bani,
medicamente, documente importante sau bijuterii. Ar fi bine daca transportati numai lucrurile
necesare calatoriei. Companiile aeriene transporta milioane de bagaje in toata lumea si este
inevitabil ca din cand in cand bagajele sa nu soseasca la timp.

Anumite obiecte sunt interzise in avion
Este vorba de obiectele ascutite sau care pot fi transformate in diferite arme: cutit, foarfeca, spray
paralizant, in general obiecte contondente si explozibile.
Greutatea maxima a bagajelor
In functie de destinatia dvs., greutatea maxima a bagajelor poate fi: pentru Europa - 20
kg/pers.(clasa Economy), pentru USA/Canada - 2x32 kg/pers.
Bagajele trebuiesc personalizate
Pentru ca este posibil ca in acelasi avion sa fie multe bagaje care au un design aproximativ la fel
sau identic, personalizati bagajul dvs., adaugand o eticheta cu numele dvs.

