GHID DE INFORMARE
PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CARE CĂLĂTORESC ÎN FEDERAȚIA RUSĂ
PENTRU
CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
14 IUNIE - 15 IULIE 2018
Primul Campionat Mondial de Fotbal care are loc pe teritoriul Federaţiei Ruse se
desfășoară în perioada 14 iunie - 15 iulie 2018. Meciurile vor avea loc la Moscova,
Kaliningrad, Sankt Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk,
Rostov pe Don, Ekaterinburg și Soci.
I.

RECOMANDĂRI GENERALE DE CĂLĂTORIE

1. Pregătiți-vă din timp călătoria!
Consultați recomandările generale de călătorie puse la dispoziție pe website-ul
Ministerului Afacerilor Externe, la rubrica „Sfaturi de călătorie” - „Ghiduri de
călătorie”;
Asigurați-vă că pașaportul dumneavoastră este valabil cel puțin 3 luni după data
planificată pentru întoarcerea din Rusia;
Informați-vă din timp asupra condițiilor de călătorie specifice din statele tranzitate
și din cel de destinație;
Urmăriți pagina de Facebook a Departamentului Consular!
Nu călătoriți fără a încheia o asigurare de călătorie;
În cazul cetățenilor români care se deplasează cu autovehiculul, este obligatorie
deținerea unei asigurări internaționale pentru accidente (care să includă acordarea
asistenței medicale pentru pasageri), în termen de valabilitate;
În cazul în care călătoriți cu un copil minor, vă recomandăm:
Nu lăsați copilul nesupravegheat în nicio situație, îndeosebi în aeroporturi sau în zone
aglomerate (gări, autogări, piețe, magazine)!
Nu lăsați copilul în compania unor persoane necunoscute!
În situația în care copilul dumneavoastră dispare sau se rătăcește, anunțați imediat
autoritățile locale de poliție, precum și ambasada sau oficiile consulare ale României în
Federația Rusă!
Pentru mai multe detalii despre condițiile de ieșire a copiilor minori din România,
consultați informațiile oferite de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.
2. Recomandări generale:
Respectați legislația din Federația Rusă;
Păstrați documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii și cărțile de
credit în locuri sigure și nu le expuneți în mod vizibil;
În cazul în care călătoriți cu un autoturism, nu țineți bunuri de valoare la vedere
în mașină;
Asigurați mașina cu sistem de alarmă și încuiați ușile atunci când părăsiți
autoturismul;

În cazul călătoriei cu autobuzul sau cu trenul, vă sfătuim să vă supravegheați
în permanență bagajele;
Atragem atenția asupra faptului că, pe perioada Campionatului, va fi permisă
intrarea în Rusia dinspre Belarus, auto și feroviar, numai posesorilor de FAN
ID (nu și celor care dețin o viză de intrare în Rusia);
Reamintim faptul că, în mod normal, în conformitate cu reglementările Uniunii
Vamale Rusia-Belarus, punctele de frontieră auto și feroviare între cele două
state nu sunt deschise traficului internațional de persoane.
Federația Rusă a fost, în ultimii ani, ținta unor atentate și luări de ostatici. Cu toate că
autoritățile ruse depun eforturi substanțiale pentru asigurarea securității pe durata
desfășurării Campionatului Mondial 2018, cetățenii români trebuie să aibă în vedere
riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.
De asemenea, recomandăm tuturor cetățenilor români să analizeze cu precauție sporită
necesitatea unor deplasări în zona Caucazului de Nord, unde au loc frecvent evenimente
care pun în pericol securitatea personală a cetățenilor, mai ales străini.
MAE recomandă evitarea deplasărilor în regiunea Peninsulei Crimeea. România nu
recunoaște anexarea ilegală de către Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea și
a orașului Sevastopol, care sunt, potrivit dreptului internațional, părți integrante ale
Ucrainei. În situații ce ar necesita asistență consulară, capacitatea misiunilor diplomatice
și a oficiilor consulare ale României de a o acorda este limitată.
Reamintim că prezența în Peninsula Crimeea, cu încălcarea regulilor de intrare și ieșire
pe/de pe acest teritoriu, stabilite de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (Hotărârea nr. 367 din
4 iunie 2015), este sancționată administrativ și penal de legislația ucraineană.
Atenție! Urmăriți în permanență anunțurile și recomandările făcute de autoritățile locale și
accesați periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.
Înainte de plecare, asigurați-vă că dețineți datele de contact ale ambasadei și ale oficiilor
consulare ale României în Federația Rusă pentru a solicita sprijin în situații de urgență.
În cazul în care vă confruntați cu o situație deosebită, ambasada și oficiile consulare ale
României în Federația Rusă sunt pregătite să acorde, în conformitate cu legislația în
vigoare, consultanță de specialitate și asistență consulară.

II.

CUM MĂ POT AJUTA AMBASADA ŞI OFICIILE CONSULARE ALE ROMÂNIEI ÎN
FEDERAŢIA RUSĂ?

Pentru prestarea anumitor servicii consulare este necesară deplasarea la Moscova / Sankt
Petersburg / Rostov pe Don.
Ambasada și oficiile consulare ale României vă pot susține astfel:
Eliberează, la cerere, documente de călătorie provizorii;
Oferă asistență cu privire la relația cu autoritățile locale;
Acordă asistență consulară în cazuri extreme (arestări, accidente, calamități
naturale, conflicte armate etc.);

Vă contactează în cel mai scurt timp din momentul în care află despre situația
dumneavoastră și face demersuri pe lângă autoritățile competente pentru a obține
informații suplimentare;
Se asigură că vă sunt respectate drepturile și inițiază demersuri oficiale în acest
sens;
Vă ajută să luați legătura cu familia, în situații deosebite;
Vă oferă consultanță de specialitate și asistență consulară în cazuri de răpiri,
dispariții sau deces al persoanelor apropiate;
Vă intermediază contactul cu specialiști care vă pot ajuta (avocat, traducător, medic,
firme de pompe funebre).
III.

CE NU POT FACE AMBASADA ŞI OFICIILE CONSULARE?
Nu vă pot ajuta să intrați pe teritoriul țării de reședință în cazul în care nu dețineți
documente de călătorie valabile și nu pot face demersuri care ar interfera cu politica
de imigrare a statului de reședință;
Nu pot să vă asigure cazare;
Nu pot face aranjamente de călătorie pentru dumneavoastră;
Nu pot să vă plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi;
Nu pot influența procedurile legale din țara de reședință;
Nu pot face investigații;
Nu pot să se substituie avocaților în cazul unor procese;
Nu pot obține pentru dumneavoastră un tratament preferențial în instituțiile medicale
sau în arest.

IV.

INFORMAȚII UTILE

Prefix Federaţia Rusă: +7
Prefix România: + 40
Fus orar: Kaliningrad – UTC + 2; Moscova, Sankt Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijni
Novgorod, Saransk, Rostov pe Don, Soci – UTC+ 3; Samara –UTC + 4; Ekaterinburg –
UTC + 5 (România – UTC + 3)
WiFi: Conexiuni WiFi gratuite se găsesc în aeroporturi, hoteluri și restaurante, precum și
în mijloacele de transport în comun din unele orașe-gazdă.
V.

TELEFOANE IMPORTANTE

TOATE TIPURILE DE URGENŢE: 112, 101
POMPIERI : 101
POLIȚIE: 102
URGENŢE MEDICALE :103
Ministerul Afacerilor Externe recomandă instalarea pe telefonul mobil a aplicației
Călătorește în siguranță! Aceasta permite cetățenilor români:
Să afle informații despre țara de destinație;
Să fie alertați în cazul în care apar situații speciale în țara în care se află;
Să alerteze cea mai apropiată misiune a României în caz de urgență;

Să afle rapid care sunt procedurile în cazul unor incidente (accident, îmbolnăvire,
pierdere de acte etc.) sau alte informații utile;
Imediat după instalarea aplicației vă recomandăm să efectuați o actualizare a
aplicației.
Atenție! Nu acceptați supravegherea sau transportul unor pachete sau bagaje aparținând
altor persoane! Au existat cazuri când acestea conțineau substanțe interzise/droguri!

VI.

CONDIŢII DE INTRARE ŞI REGIM DE ŞEDERE ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII
CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

Atenție! Pentru a intra pe teritoriul Federației Ruse fără viză este obligatorie deținerea
unui FAN ID laminat sau tipărit în format A4.
Intrarea pe teritoriul Federației Ruse se poate face în baza unui document de călătorie
valabil (pașaportul turistic, pașaportul de serviciu, pașaportul diplomatic), însoțit de FAN
ID.
La intrarea în Federația Rusă veți primi o fișă de migrație completată de reprezentantul
poliției de frontieră în cazul trecerii punctelor de frontieră din aeroporturi și completată
personal în punctele terestre de trecere a frontierei. Vă recomandăm să păstrați fișa de
migrație pe toată durata șederii pentru a fi prezentată la ieșirea de pe teritoriul Federației
Ruse!
Pentru deținătorii de FAN ID nu este obligatorie asigurarea medicală de călătorie, dar este
recomandabilă.
Dacă intrați în Federația Rusă cu autoturismul, trebuie să cumpărați o asigurare (carte
verde) în avans sau în punctul de trecere a frontierei. În cazul în care mai multe persoane
vor conduce autoturismul pe perioada șederii în Federația Rusă, toate acestea vor trebui
menționate în polița de asigurare respectivă.
Dacă șoferul nu este proprietarul autoturismului, este necesară deținerea unei
împuterniciri în acest sens (cu excepția situației în care proprietarul este unul dintre
pasageri). Toate actele și declarațiile care privesc autoturismul și utilizarea acestuia
trebuie să fie deținute și traduse în limba rusă!
În situația în care depăşiţi dreptul de ședere conferit de FAN ID (termenul limită este
25 iulie 2018), cazul va fi înaintat direct Judecătoriei competente care va decide
asupra expulzării din Rusia. Amenda aferentă poate fi plătită în termen de 60 de zile.
1. FAN ID
Achiziționarea unui bilet nu este singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească
suporterii care doresc să asiste la o partidă de fotbal (sau la mai multe) pe durata
Campionatului Mondial 2018. Aceștia trebuie să obțină un FAN ID – document gratuit care
conține numele și fotografia suporterului, permite intrarea pe teritoriul Rusiei fără viză în
perioada 4 iunie – 15 iulie și șederea fără viză în perioada 4 iunie – 25 iulie 2018.

Înainte de a ajunge în Federația Rusă, puteți solicita emiterea unui FAN ID în formă
laminată și transmiterea acestuia prin poștă. De asemenea, imediat ce ajungeți în țara
organizatoare, puteți solicita emiterea acestuia la Centrele special înființate în fiecare din
orașele gazdă ale meciurilor.
Suporterii sunt sfătuiți să solicite FAN ID imediat după ce primesc pe e-mail confirmarea
că vor primi un bilet la meciul dorit.
FAN ID în formă laminată asigură:

- accesul pe stadioane (împreună cu biletul de intrare la partida de fotbal);
- gratuitate la transportul în comun în orașele gazdă în zilele meciurilor de fotbal;
- multiple intrări pe teritoriul Federației Ruse.
FAN ID în formă laminată dă posibilitatea vizitării muzeelor și participării la
evenimentele culturale organizate în cadrul CM cu reducerea taxei de intrare sau
în regim de gratuitate;
Liniile aeriene au fost informate despre posibilitatea spectatorilor de a călători în
Rusia fără viză; în fiecare aeroport din orașele-gazdă, precum și în unele din
punctele de trecere a frontierei rutiere și feroviare, vor exista Centre FAN ID
temporare care vor funcționa și ca puncte de contact pentru liniile aeriene (cele din
aeroporturi), în cazul în care, la completarea datelor pentru eliberarea FAN ID,
suporterul a făcut erori la înregistrarea datelor personale (pe baza cărora se
eliberează FAN ID);
Există o evidență centralizată a spectatorilor la Campionatul Mondial, actualizată la
fiecare solicitare / aprobare de emitere a unui FAN ID / emitere a formei laminate
sau a unui duplicat, astfel încât orice operațiune efectuată în privința unui anumit
suporter poate fi consultată online la toate centrele de emitere (corecturi / observații
ale organelor de securitate ruse, care trebuie să avizeze emiterea / emitere de
duplicat, blocare a accesului pe stadioane - de ex., în cazul în care spectatorul
respectiv se face vinovat de acte de violență pe stadioane, tulburarea liniștii publice
sau este considerat ca o amenințare la adresa securității naționale etc.). Astfel,
consideră organizatorii, se descurajează încercările de falsificare a acestor
documente și controlul accesului pe stadioane.
Organizatorii au subliniat faptul că spectatorii nu vor avea acces pe stadioane
dacă nu vor fi în posesia unui FAN ID în formă laminată (însoțit de pașaport
și biletul de intrare la partida de fotbal).
FAN ID în formă electronică, tipărit în format A4, dă numai posibilitatea intrării /
ieșirii din Rusia fără viză. În schimb, FAN ID în formă laminată permite
intrarea/ieșirea fără viză, intrarea pe stadioane, folosirea transportului gratuit,
participarea
la
evenimente
culturale
și
vizitarea
unor
obiective
turistice/muzee/galerii de artă gratuit sau cu reducere de taxă. De aceea, suporterii
din toată lumea sunt încurajați să obțină cât mai curând posibil varianta în formă
laminată.
În caz de pierdere a FAN ID, se poate utiliza varianta electronică, cu excepția transportului
pe calea ferată. Un nou FAN ID în formă laminată poate fi solicitat la orice Centru de
emitere de pe teritoriul Rusiei. Termen de emitere – 15 minute.
În caz de pierdere a pașaportului, vi se poate emite un nou FAN ID pe baza biletului de
intrare la o partidă de fotbal și a unui alt pașaport valabil.

2. Înregistrarea obligatorie la autoritățile ruse
Legislația rusă prevede obligativitatea declarării prezenței cetățenilor străini pe teritoriul
Federației Ruse (înregistrare). Formalitățile de înregistrare sunt efectuate de gazdă /
persoana (fizică sau juridică) care invită sau de către personalul hotelier (în cazul cazării
la hotel). De asemenea, sunt obligate să se înregistreze persoanele care dețin dreptul de
a utiliza (care închiriază) o locuință aflată pe teritoriul Federației Ruse. Demersul se face
la filiala teritorială a Serviciul Federal pentru Migrație pe raza căruia se află locuința.
În perioada 25 mai – 25 iulie 2018 (care include și perioada desfășurării Campionatului
Mondial de Fotbal 2018) toți cetățenii străini, indiferent de statutul lor în Rusia, trebuie săși înregistreze șederea în orașele gazdă ale meciurilor, în termen de 3 zile de la sosirea
în acel oraș, și în 7 zile lucrătoare în celelalte orașe. Înregistrarea șederii se efectuează la
Secțiile teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație. Pentru cetățenii străini a căror
ședere într-unul din orașele-gazdă nu depășește 3 zile, înregistrarea nu e obligatorie.
Sunt supuși obligației de înregistrare în perioada sus-menționată toți cetățenii străini,
inclusiv cei care, conform legislației ruse, nu au această obligație (de ex., cetățenii statelor
membre ale Uniunii Vamale Eurasiatice, străinii care lucrează pe bază de patent sau
permis de muncă, specialiștii înalt calificați).
Documentele necesare pentru efectuarea înregistrării sunt fișa de migrație (primită la
intrarea în Federația Rusă) și documentul de călătorie. Poliția locală poate solicita oricând
prezentarea documentelor de identitate și ședere în țara gazdă.
3.

Biletul de intrare la partidele de fotbal

Cel mai important document pe care trebuie să îl păstrați este biletul de intrare la partida
de fotbal. Pe baza acestuia se emite FAN ID, documentul care asigură intrarea pe teritoriul
Federației Ruse fără viză.
FAN ID se poate procura numai pe baza biletului de intrare la partida de fotbal.
Accesul pe stadioane se face în baza biletului de intrare și FAN ID în formă laminată.
Biletele pot fi achiziționate de orice persoană și transferate altei persoane, inclusiv celor
aflate în Federația Rusă pe baza unei vize.

VII.

COORDONATELE AMBASADEI ŞI ALE OFICIILOR CONSULARE ALE ROMÂNIEI

Ambasada României la Moscova
Adresă: 119590, Moscova, Mosfilmovskaia uliţa nr. 64
Telefon:+7 499 143 0427 call-center (informații consulare pentru cetățeni
români) +7 499 143 0350 – Secția Consulară (L– V 08.30 – 16.30)
Fax: +7 499 143 1310
Telefon de urgență: +7 916 017 9882
E-mail: moscova.cons@mae.ro
E-mail
call-center
(informații
contact@informatiiconsulare.ro
Site-web
call-center
(informații
http://www.informatiiconsulare.ro

consulare
consulare

pentru
pentru

cetățeni

români):

cetățeni

români):

Consulatul General al României la Sankt Petersburg
Circumscripție consulară: orașul Sankt-Petersburg și regiunea Leningrad, Republica
Karelia, Regiunea Autonomă Neneţk, Regiunile Arhanghelsk, Kaliningrad, Leningrad,
Murmansk, Novgorod și Pskov.
Adresa: Str. Garohovaia nr. 4, Sankt Petersburg, cod. 191186
Telefon: +7 812 3126141; +7 812 3350844
Fax: +7 812 3350845
Telefon de urgență: +7 9657774338
E-mail: sanktpetersburg@mae.ro
Consulatul General al României la Rostov pe Don
Circumscripție consulară: Ținuturile Krasnodar și Stavropol, Regiunile Astrahan,
Volgograd, Rostov și Saratov
Adresă: str. Linia 7 (Sedmaia Linia), nr. 18/39, 344019, Rostov pe Don
Telefon: +7 863 2831015 call-center (informații consulare pentru cetățeni români)
Telefon de urgență: +7 909 437 7222
E-mail: rostovpedon@mae.ro

VIII.

REGULI DE CONDUITĂ PE STADIOANE

1. Accesul și conduita pe stadion
Accesul pe stadion se face pe baza biletului, însoțit de FAN ID, numai după parcurgerea
verificării de securitate, inclusiv a bunurilor personale. Pentru spectatori, intrarea pe
stadion este permisă cu 3 ore înainte de începerea meciului sau în alt interval stabilit de
organizatori, iar pentru vehicule accesul în parcare este permis cu 4 ore înainte de
începerea meciului.
Pentru persoanele cu dizabilități este permis accesul cu cărucioare mecanice sau electrice
ori cu scutere electrice, numai dacă îndeplinesc următoarele condiții: dispun de 3 sau 4
roți, lățime max. 700 mm, lungime max.1300 mm, rază la rotire max.900 mm, diametru de
rotire max.1500 mm, viteza max. 6 km/h.
Pe durata prezenței la evenimentul sportiv și în perimetrul dedicat acestuia, spectatorii au
următoarele obligații:
Să respecte regulile de conduită publică, să nu jignească, să nu desfășoare
acțiuni care ar putea amenința siguranța, viața sau sănătatea celorlalți, să nu
împiedice prezența altor spectatori sau a persoanelor acreditate;
Să ocupe numai acel/acele locuri care sunt înscrise în bilet/bilete și să intre pe
stadion numai prin poarta de acces corespunzătoare, dacă organizatorul nu
stabilește altfel;
Să parcurgă procedura de verificare corporală și a bunurilor;
Să prezinte actele necesare accesului (inclusiv pentru accesul vehiculelor,
pentru care trebuie să permită și controlul vehiculului);
Să utilizeze scările și ieșirile de urgență numai conform destinației acestora, să
le lase în permanență libere, să nu staționeze în zona acestora;
Să depoziteze în camera de bagaje obiectele voluminoase admise (sunt
interzise obiectele care ar putea amenința siguranța, viața sau sănătatea
persoanelor, precum și cele prevăzute în legislația rusă în materie);
Să nu producă pagube materiale celorlalți spectatori sau participanți la
evenimentul sportiv, reprezentanților autorităților locale sau sportive ori ai
firmelor de securitate, să se poarte respectuos cu aceștia, să păstreze
curățenia;
Să anunțe neîntârziat personalului de control și supraveghere cazurile de
încălcare a ordinii publice, existența unor obiecte suspecte, izbucnirea unui
incendiu, necesitatea acordării asistenței medicale;
Să păstreze o atitudine calmă și să nu intre în panică dacă se anunță evacuarea
perimetrului.
Pe stadioane ESTE INTERZIS ACCESUL cu:
Materiale explozibile, arme, muniție, obiecte contondente, recipiente cu gaz (cu
excepția brichetelor de buzunar), substanțe pirotehnice sau recipiente care
conțin astfel de substanțe (cu excepția brichetelor de buzunar și a chibriturilor),
inclusiv petarde, pistoale pneumatice cu confeti, baloane cu gaz sau altele
asemenea;
Materiale radioactive, toxice sau corozive, otrăvitoare, veninoase, coloranți;
Inscripții cu caracter ofensator sau discriminator;
Instrumente muzicale sau de suflat (inclusiv vuvuzele), cu excepția goarnelor
și a țevilor;

Role de hârtie sau pachete cu coli, cu excepția bannerelor și a pancartelor;
Corsete și veste antiglonț sau altele asemenea folosite în sporturile extreme
sau de apărare, cu excepția celor folosite în scopuri medicale;
Medicamente, cu excepția 1 flacon sau maxim 7 medicamente diferite, în
ambalajele originale sau alte produse farmaceutice, narcotice ori psihotrope,
cu rețetă în limbile rusă sau engleză;
Instrumente de lucru, recipiente de sticlă, termosuri și borcane, produse
alimentare sau băuturi, inclusiv alcoolice, lichide peste 100 ml.;
Stative foto, inclusiv dispozitive de tip selfie- stick;
Animale de companie, cu excepția câinilor-însoțitori, vaccinați la zi, și pentru
care există document care atestă calitatea de însoțitori;
Scaune sau mese pliabile;
Obiecte voluminoase, mai mari de 75 cm lungime și lățime;
Scutere sau electroscutere, cu excepția celor care dispun de 3 sau 4 roți, lățime
max. 700 mm, lungime max.1300 mm, rază la rotire max.900 mm, diametru de
rotire max.1500 mm, viteza max. 6 km/h, biciclete, role, skateboard-uri, trotinete
sau alte echipamente sportive similare;
Dispozitive de înaltă frecvență, cu excepția celor permise de regulamentele
FIFA;
Steaguri și bannere mai mari de 2x1,5 m; cele de dimensiuni mai mici sunt
admise dacă sunt confecționate din materiale cu grad ignifug redus, bețe de
steag din lemn (sunt admise numai cele din plastic moale, sub 1m lungime și
1cm grosime);
Obiecte cu inscripții promoționale, a căror afișare poate fi folosită în scopuri
comerciale, orice materiale promoționale, orice texte tipărite cu caracter politic,
religios, ofensator sau care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri, cu
excepția cărților religioase pentru uz personal și a bannerelor destinate
susținerii echipelor sportive, dacă acestea nu sunt ofensatoare la adresa
adversarilor sportivi;
Echipamente TV, de telecomunicații sau folosite pentru înregistrarea,
transmisia, streaming-ul, descărcarea, publicarea pe Internet sau distribuirea
imaginilor de sunet, video sau foto, sau pentru descrierea ori anunțarea
rezultatelor meciului sau a datelor statistice despre acesta utilizând orice formă
de transmisie, inclusiv internetul, radioul, televiziunea, transferul prin calculator,
telefon mobil, dispozitive auxiliare pentru lucrul cu date și, de asemenea, prin
orice media sau platforme ori alte tehnologii digitale, rețele de distribuție,
afișare, transmitere de date și altele funcții, inclusiv platforme social network
sau bloguri, site-uri web, aplicații și alte medii similare, precum și orice alte
tehnologii media existente sau viitoare, (cunoscute în prezent sau care pot fi
inventate sau dezvoltate în viitor), dacă utilizarea acestora se face în scopuri
comerciale;
Mijloace tehnice care pot împiedica desfășurarea meciului sau îi pot deranja
participanții, precum dispozitive laser sau lanterne, stații radio, megafoane, cu
excepția celor general admise pentru susținerea echipelor;
Măști, scuturi sau alte asemenea obiecte destinate îngreunării identificării
persoanei;
Umbrele mai mari de 25 cm închise;
Aparatură sau obiecte zburătoare ( drone, zmee);
Alte obiecte similare celor enumerate.

IX.

INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

1. Circulația auto
Atenție! Conducerea sub influența alcoolului este strict interzisă!
În perioada Campionatului Mondial 2018 este estimată o intensificare semnificativă a
traficului rutier și, implicit, a controalelor și a filtrelor.
Traficul rutier se desfășoară pe partea dreaptă a drumurilor.
Starea generală a drumurilor este bună.
2. Transportul public
Organizatorii asigură gratuit transportul public suprateran în orașele gazdă, în zilele
meciurilor, precum și transportul pe calea ferată între orașele respective, pe baza
pașaportului, însoțit în mod obligatoriu de FAN ID în forma laminată și de biletul la meci. Vă
puteți rezerva biletul de tren gratuit aici.
Spectatorii beneficiază de transport gratuit în și între orașele gazdă ale meciurilor,
în ziua meciurilor și încă 4 ore după terminarea meciului (inclusiv cu metroul, în
orașele-gazdă în care acesta există).
Vor fi puse în circulație pe perioada CM 728 de trenuri speciale suplimentare care
vor face legătura între orașele-gazdă, în total 444.650 locuri. Transportul cu
aceste trenuri va fi gratuit, cu condiția ca suporterul să prezinte la îmbarcare cele
3 documente obligatorii (FAN ID în formă laminată, pașaportul şi biletul la partida
de fotbal din orașul de destinație al trenului) și să-și fi făcut în prealabil o rezervare
(pe site-ul https://tickets.transport2018.com). În vagoanele-restaurant atașate
acestor trenuri pot fi procurate contra cost produse alimentare și băuturi.
În orașele-gazdă spectatorii pot beneficia de transport gratuit numai pe anumite
rute / linii incluse într-un circuit din care vor face parte stadionul, locul de întrunire
a fanilor (fan-festival), gările și aeroporturile.
Aplicația Fan’s Transport este disponibilă pentru telefoanele mobile cu sisteme de
operare iOS și Android, cu ajutorul căreia suporterii pot rezerva bilete la trenurile
speciale sau calcula cele mai avantajoase rute între orașele-gazdă.
Pentru transportul subteran verificați în prealabil dacă și în ce condiții se acordă gratuitate!
În atenția transportatorilor! Pentru acces liber în orașul Sankt-Petersburg, este necesară
dotarea autocarelor cu aparatură de navigație prin satelit și identificarea/înregistrarea
acesteia în Sistemul Informatic de Stat “ERA-GLONASS”.

X. INFORMAŢII PENTRU CAZURILE DE URGENŢĂ
Ministerul Afacerilor Externe recomandă ferm tuturor cetățenilor români aflați pe
teritoriul Federației Ruse înregistrarea prezenței la ambasadă sau la oficiile
consulare, fie prin intermediul platformei E-Cons (www.econsulat.ro), fie prin adresele
de email ale acestora (date de contact menționate la Cap. VII) sau prin intermediul
aplicației Călătorește în siguranță.
În cazul unor incidente grave, care necesită intervenția imediată a autorităților ruse, să
apeleze numărul rapid de urgență 112.
Cele mai frecvente infracțiuni sunt furturile, înșelăciunile și atacurile asupra
persoanei. Recomandăm o atenție sporită la păstrarea documentelor de călătorie și
a valorilor (sume de bani, documente referitoare la conturi bancare, depozite de valori,
obiecte de valoare).
Este recomandabil să păstrați documentele și valorile personale, biletele de călătorie și
banii sau cărțile de credit în locuri sigure și să nu le expuneți în mod vizibil.
În caz de pierdere/furt a documentului de călătorie (pașaport) într-un oraș în care
România nu are reprezentare diplomatică, vă recomandăm să contactați unul dintre
oficiile consulare române (Moscova, Sankt-Petersburg sau Rostov pe Don) pentru a fi
îndrumați în vederea obținerii unui nou document de călătorie.
Dacă documentele dumneavoastră de identitate au fost furate, informați de urgență cea
mai apropiată secție de Poliție, în vederea obținerii unei adeverințe, în baza căreia
urmează să vă reglementați șederea pe teritoriul Federației Ruse.

XI. REGIMUL VAMAL
Legislația în vigoare prevede introducerea sau scoaterea în/din Federația Rusă a oricărui
tip de valută. Sumele mai mari de 10.000 dolari USD (sau suma echivalentă în alte
valute) trebuie declarate la graniță.
Pot fi importate medicamente numai în cantități corespunzătoare uzului personal.
Medicamentele narcotice sau psihotrope pot fi introduse în Rusia numai pe bază de
rețetă.
Nu se aplică taxe vamale la următoarele produse:
până la 3 litri alcool (fără declarație vamală), între 3 și 5 litri cu plata taxelor
vamale;
50 trabucuri; 200 țigări (10 pachete); 250 gr. tutun;
În cazul deplasării cu avionul, valoarea de vamă a tuturor mărfurilor importate în
Federația Rusă nu trebuie să depășească 10.000 de euro.
Metalele și pietrele prețioase (bijuteriile), orice tipuri de arme, muniții, medicamente cu
acțiune foarte puternică, obiecte de artă, aparatură radio (cu frecvență mai mare de 9
kHz), pot fi scoase din Federația Rusă doar în baza declarației vamale și cu aprobare

specială. Obiectele de artă, obiectele de numismatică necesită aprobare specială de la
Ministerul Culturii Federației Ruse.
Bunurile importate în cantități mari trebuie menționate în cuprinsul unei fișe explicative.
Este permisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu maximum 2 animale de companie,
vaccinate în ultimele 12 luni sau cu cel puțin 2 săptămâni înainte de călătorie.
XII. LINKURI UTILE
Pagina web FIFA Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Pagina web FAN ID
Ghidul pentru spectatori
Secțiunea condiții de călătorie de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe (Pagina de
Facebook a Departamentului Consular )
Pagina web a Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate
Pagina web a Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru CetățeniSIMISC

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginii de Internet www.mae.ro şi
reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție
aplicația „Călătorește în siguranță” care poate fi descărcată de pe site-ul MAE
(http://www.mae.ro/app_cs) pe orice telefon mobil de tip smartphone cu sistem de
operare Android sau iOS. Aplicația oferă informații, sfaturi de călătorie și posibilitatea de
alertare în cazul în care apar situații speciale în țara în care se află cetățenii români. După
descărcarea aplicației se recomandă efectuarea unei actualizări.

De asemenea, cetățenii români care se deplasează în afara țării beneficiază de serviciul de alertă
prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.

