Informaţii generale cu privire la obţinerea vizelor pentru
România,
în pregătire pentru UEFA EURO 2020

I. Informaţii generale:
Politica de vize a României are drept bază prevederile Regulamentului (UE) 2018/1806 al
Parlamentului European si al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei ţărilor terţe ai
căror resortisanţi trebuie să deţină viza pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor
terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie.
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II. Am nevoie de viză pentru a intra în România1?

INFORMARE IMPORTANTĂ PENTRU TOŢI CETĂŢENII STRĂINI, INDIFERENT DACĂ SUNT SUPUŞI
OBLIGATIVITĂŢII DE A DEŢINE O VIZĂ DE INTRARE, SAU NU:
Toţi străinii care doresc să călătorească în România trebuie să deţină un document de călătorie valabil,
recunoscut de România, în care să poată fi aplicată, în caz de necesitate, o viză.
Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data valabilității vizei
de intrare în România şi să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.
Vă
rugăm
să
consultaţi
condiţiile
http://evisa.mae.ro/ro_ConditionsOfEntry.

de

intrare

pe

teritoriul

României,

aici:

INFORMARE IMPORTANTĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII LA EURO 2020, SUPUŞI OBLIGATIVITĂŢII DE A
DEŢINE O VIZĂ DE INTRARE ÎN ROMÂNIA:
Vă rugăm să utilizaţi http://.evisa.mae.ro, pentru a putea beneficia de procedura de stabilire a
programărilor în vederea depunerii cererilor de vize.
Toţi solicitanţii de vize vor trebui să prezinte următoarele documente:

FORMULAR
DE CERERE

Completat manual (http://www.mae.ro/node/1489) sau electronic – atunci când
solicitarea este depusă prin intermediul http://.evisa.mae.ro, din secţiunea „Solicită
viză”.

PAŞAPORT
VALABIL

Document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată
viza. Valabilitatea acestuia trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data valabilității
vizei de intrare în România pe care o solicitați şi totodată să fi fost eliberat în ultimii
10 ani.

FOTOGRAFII

Două fotografii color, de dată recentă, de dimensiune 3 X 4.

Este important de notat faptul că aceste informaţii se referă strict la vizele de scurtă şedere emise de
România, care autorizează o şedere de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile.

1

Cetăţean străin - persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.
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- Pentru informaţii cu privire la regimul de vize în funcţie de ţară, puteţi consulta următoarele link-uri:
1. Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de pașapoarte simple, au nevoie de viză pentru a
călători în România –

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/anexa_1_ro.pdf;
2. Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de pașapoarte simple, nu au nevoie de viză pentru a
călători în România http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/anexa_2_ro.pdf.
Cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene sunt exceptaţi în egală măsură de la obligativitatea deţinerii vizei de intrare;
3. Regimul aplicabil posesorilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu/oficiale şi speciale–
documentele de călătorie pentru care este prevăzută exceptarea de la obligativitatea deţinerii
vizei române sunt marcate cu "x" –
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.04.18_anexa_3_ro.pdf;
- Cetăţenii străini posesori ai unor vize uniforme valabile pentru duble sau multiple intrări, vize cu
valabilitate teritorială limitată, vize de lungă ședere și permise de ședere eliberate de statele Schengen,
cât şi vize (în format uniform) de scurtă sau lungă ședere și permise de ședere eliberate de Bulgaria,
Cipru şi Croaţia, sunt exceptaţi de la obligativitatea de a deţine o viză română. O condiţie esenţială
pentru echivalarea vizelor şi permiselor de şedere în cauză este ca acestea să se afle în termenul de
valabilitate, respectiv să nu fi fost epuizate numărul intrărilor, dreptul de şedere şi perioada de
valabilitate aferente. Totodată, trebuie să aveţi în vedere că termenul de şedere pe teritoriul României
nu poate depăşi dreptul de şedere înscris în vizele respective. Cu toate acestea, se impune a fi avut în
vedere că, și în aceste condiții, la punctul de trecere a frontierei de stat, străinii aflaţi într-o astfel de
situaţie vor trebui să prezinte următoarele documente: document valabil de trecere a frontierei de stat;
viza eliberată de statul Schengen, care permite intrarea în România; documente care justifică scopul şi
condiţiile şederii în România şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru
întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în țara de origine.
- Dreptul de şedere pe teritoriul României poate fi calculat prin accesarea link-ului următor, unde a fost
pus la dispoziţie un calculator:
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en
- Sunt exceptaţi de la obligativitatea vizei române, străinii cu drept de şedere pe termen lung
(valabilitate de cel puţin 5 ani) în statele membre ale Uniunii Europene.
- Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene,
Spaţiului
Economic
European
şi
Confederaţiei
Elveţiene
sunt
disponibile
aici:
http://evisa.mae.ro/ro_SpecificRules.
- Având în vedere faptul că România nu este încă stat membru al spaţiului Schengen, viza de intrare în
România este acordată exclusiv de către Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare (MD/OC) ale
României în străinătate, şi nu de către MD/OC ale altor state membre Schengen.
- Este important de notat faptul că depunerea unei cereri de viză română nu garantează obţinerea vizei
de intrare.
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- Totodată, este important de notat faptul că deţinerea unei vize române nu conferă un drept automat
de intrare pe teritoriul României, întrucât verificări specifice vor fi efectuate la punctele de trecere a
frontierei de stat. Potrivit legislaţiei române în vigoare, toţi cetăţenii străini care călătoresc în România
vor trebui să facă dovada "existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada
şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există
siguranţa că li se va permite intrarea”. Pentru România, mijloace corespunzătoare pentru întreţinere
presupun prezentarea sumei de 50 Euro pe zi, dar nu mai puţin de 500 Euro pentru întreaga perioadă de
şedere. Vă rugăm să consultaţi condiţiile obligatorii pentru intrarea pe teritoriul României, aici:
http://evisa.mae.ro/ro_ConditionsOfEntry.

III. Unde poate fi depusă o cerere de viză română?
- Toţi solicitanţii de vize de intrare în România trebuie să depună cererile în format electronic, prin
portalul eViza, la http://evisa.mae.ro/.
- Cererile de vize sunt transmise în format electronic şi, ulterior, depuse fizic la MD/OC ale României care
au competenţa teritorială în statele unde solicitanţii de viză se află legal. Lista MD/OC ale României
poate fi consultată aici: http://www.mae.ro/romanian-missions.
- Străinii supuşi obligativităţii vizei de intrare trebuie să se adreseze MD/OC ale României, întrucât vizele
NU pot fi eliberate la punctele de trecere a frontierei, această situaţie fiind prevăzută în legislaţia
uniformă în vigoare, mai exact prin Codul Frontierelor Schengen.
În consecinţă, este încurajată depunerea cererii de viză la MD/OC ale României. Este important de notat
faptul că cetăţenii străini care sunt supuşi obligativităţii de a deţine vize române şi decid să
călătorească spre România fără a obţine viza corespunzătoare, riscă refuzul îmbarcării la punctul de
plecare sau pe parcursul deplasării lor către România.

IV. Vizele de Tranzit Aeroportuar – Călătoria spre România:
- Recomandăm ca fiecare cetăţean străin care intenţionează să călătorească spre România pentru UEFA
EURO 2020 să verifice dacă este supus obligativităţii de a deţine o viză de tranzit aeroportuar, în cazul în
care călătoria sa presupune tranzitul prin zonele internaţionale ale aeroporturilor, în funcţie de ruta
aleasă.
- Obţinerea unei vize de tranzit aeroportuar, in caz de necesitate, este obligaţia şi responsabilitatea
fiecărui participant.
- În caz de necesitate, aceste vize se obţin de la autorităţile competente ale statelor unde se va
desfăşura tranzitul aeroportuar.
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V. Procedura de depunere a cererii de viză română – Cum ar trebui să depun
cererea şi ce tip de viză mi se potriveşte?
Vă rugăm să utilizaţi http://.evisa.mae.ro, întrucât nu există alternativă la procedura de stabilire a
programărilor online, în vederea depunerii cererilor de vize.
Toate informaţiile relevante cu privire la politica de vize a României pot fi consultate prin accesarea
http://.evisa.mae.ro.
Vizele vor fi procesate în cel mai scurt timp posibil, însă cererile de vize trebuie depuse în timp util.
Recomandăm ca cererile de vize să fie depuse cu cel puţin 14 zile înainte de data estimată a sosirii în
România, dar nu mai devreme de 3 luni de la data planificată pentru sosirea în România.
Potrivit legislației în vigoare, taxa de viză percepută este de 60 EUR.
Pentru a călători în România în scopul participării la meciurile de fotbal organizate în cadrul EURO
2020, recomandăm să verificaţi cu atenţie în ce categorie vă încadraţi.
Atunci când este necesară prezentarea la interviul specific pentru viză, toate documentele jutificative
necesare vor fi prezentate în original şi copie. Este important de reţinut faptul că, după caz, consulul
poate solicita oricând consideră necesar documente justificative suplimentare.
Toţi solicitanţii de vize de intrare în România trebuie să prezinte următoarele documente:

FORMULAR
DE CERERE

Completat manual (http://www.mae.ro/node/1489) sau electronic – atunci când
solicitarea este depusă prin intermediul http://.evisa.mae.ro, din secţiunea „Solicită
viză”.

PAŞAPORT
VALABIL

Document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată
viza. Valabilitatea acestuia trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data valabilității
vizei de intrare în România pe care o solicitați şi totodată să fi fost eliberat în ultimii
10 ani.

FOTOGRAFII

Două fotografii color, de dată recentă, de dimensiune 3 X 4.

1. Proceduri de acordare a vizelor pentru participanţi:
Vizele de scurtă ședere (90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile / fără posibilitatea
prelungirii) sunt acordate membrilor delegaţiilor echipelor (ex.: oficiali, membri ai delegaţiilor echipelor
participante, inclusiv jucători, antrenori, medici etc.) sau altor categorii de participanţi care călătoresc în
scopul părticipării la EURO 2020 (ex.: reprezentanţi media).
a) Viza de scurtă ședere pentru activităţi sportive (simbol C/SP) poate fi acordată doar cu prezentarea
următoarelor documente justificative:


Scrisoare emisă de UEFA (care să ateste asigurarea medicală şi cazarea);
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Lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru.

b) Viza de scurtă ședere pentru “alte scopuri” (simbol C/ZA) poate fi acordată doar cu prezentarea
următoarelor documente justificative:



Scrisoare emisă de UEFA (care conţine justificarea deplasării solicitantului în România şi, după
caz, atestă asigurarea mijloacelor de întreţinere, asigurare medicală şi cazare);
Bilet de călătorie până la destinaţie, sau carnet de conducere valabil, Cartea Verde a maşinii şi
documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport - în cazul conducătorilor auto;
În cazul în care scrisoarea UEFA nu menţionează asigurarea mijloacelor detaliate mai sus, este
necesară depunerea următoarelor documente:





Asigurare medicală de călătorie care să acopere valabilitatea întregii perioade de ședere
solicitate – cu acoperire de cel puţin 30 000 EUR;
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;
Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică sau, în cazul în care UEFA asigură
cazarea, o dovadă în acest sens.

2. Proceduri de acordare a vizelor pentru suporteri (deţinători ai biletelor de participare la
EURO2020):
Vizele de scurtă ședere (90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile / fără posibilitatea
prelungirii) sunt acordate suporterilor.
Viza de scurtă ședere pentru “alte scopuri” (simbol C/ZA), poate fi acordată doar cu prezentarea
următoarelor documente justificative:






Bilet de intrare pentru a asista la unul sau mai multe meciuri;
Bilet de călătorie până la destinaţie, sau carnet de conducere valabil, Cartea Verde a maşinii şi
documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport - în cazul conducătorilor auto;
Asigurare medicală de călătorie care să acopere valabilitatea întregii perioade de ședere
solicitate – cu acoperire de cel puţin 30 000 EUR;
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;
Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică sau, în cazul în UEFA asigură
cazarea, o dovadă în acest sens.

Deţinerea unei vize de intrare în România nu garantează intrarea pe teritoriul României, întrucât la
punctele de trecere a frontierei de stat se desfăşoară verificări specifice.
Recomandăm
consultarea
condiţiilor
http://evisa.mae.ro/ro_ConditionsOfEntry.
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României,

aici:

