Program
mul de burse de studiu AR
RCADIA în domeniul
d
dezzvoltării inteernaționale pentru
p
studen
nții
rom
mâni_2014
nformaţii despre Vize pen
ntru pregătirrea vizitelor de
d studiu
In
Acest docum
ment este cu titlu informattiv. ARCADIIA recomanddă tuturor stuudenților să iaa legătura dirrect cu
Ambasada țăării de destin
nație pentru informații
i
dettaliate privind procesul obbţinerii vizeii și a condițiiilor de
călătorie.
ARCADIA nu
n facilitează obţinerea vizzelor, însă cosstul acestora este
e eligibil a fi acoperit prin
p bursa de studiu.
s
Informaţiile din acest doccument au fosst preluate de pe site-ul Miinisterul Afaccerilor Externne al Românieei şi de
pe site-urile Ambasadelor
A
r.
CA AZERBA
AIJAN
REPUBLIC
AMBASADA
A REPUBLIC
CII AZERBA
AIJAN ÎN RO
OMÂNIA
Adresa: str. Grigore Gafeencu nr. 10
Sector 1, Buccurești
Tel: + 40 (211) 233 24 66, 84
Fax: + 40 (21) 233 24 65
E-mail: azseefroman@azeembassy.ro
Web: www..azembassy.ro
o
Program de lucru: Luni--Joi 10.00-12.00
Cetăţenii rom
mâni au nevoiie de viză penntru a călători pe teritoriul ţării Azerbaij
ijan.
Taxa pentru viza
v cu o sing
gură şi dublă intrare costă 60 de euro.
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REPUBLIC
CA ARMENIIA
AMBASAD
DA REPUBLIICII ARMEN
NIA ÎN ROMÂ
ÂNIA
Adresa: Str. Intrarea Poiana nr. 27,
Sector 1, 0144136 Bucureșști
Tel:(+40-377)2787001
Email: armrromaniaembaassy@mfa.am
m
Website: htttp://www.rom
mania.mfa.am
m/ro/contacts/
Program dee lucru: Lunii –Vineri 10.000-13.00
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NT!
IMPORTAN
Toate docum
mentele necessare pentru obbținerea vizeii se prezintă personal de către aplicannt. Atunci cânnd, din
anumite motiive, aplicantu
ul se află în im
mposibilitateaa de a se prezeenta personal pentru depunnerea documeentelor,
poate autorizza prin Procură Notarială pe
p oricare alttă persoană săă aplice în nuumele său. Nuu se acceptă nici
n un
document traansmis prin e--mail pentru procesarea
p
viizei. Pașaporttul aplicantuluui va rămâne în Secția Connsulară
până la elibeerarea vizei. Viza
V
se elibeerează în term
men de 6-10 zile
z lucrătoarre de la data depunerii dosarului
complet.

Cetăţenii rom
mâni titulari de
d paşapoarte simple care doresc
d
să călăătorească în Republica
R
Arrmenia nu au nevoie
de viză de inntrare pentru o perioadă de maxim 180 dezile
d
într-un an.
CA BELARU
US
REPUBLIC
AMBASADA
A REPUBLIC
CII BELARU
US ÎN ROMÂ
ÂNIA
Adresa: str.Tuberozelor nr.6, Sector 1,
1 Bucureşti
Tel.: + 40 211 2231776, +40
+ 21 22242888
Fax: + 40 211 2231763
E-mail: rom
mania@mfa.go
ov.by
Program: luuni – vineri, 9.00-13.00,
9
144.00-18.00
http://www.rromania.mfa.g
gov.by/ro/em
mbassy/
http://www.rromania.mfa.g
gov.by/ro/connsular_issues//fee/
Cetăţenii rom
mâni au nevoiie de viză penntru a călători pe teritoriul ţării Belarus.
OBSERVAŢ
ŢII: Pentru ceetăţeii unor state,
s
inclusivv România şi
ş ai altor ţărri din Uniunea Europeană, este
prevăzut regiim simplificaat de acordaree a vizelor cuu termen scurtt (tip C) pentrru 30 de zile în scopul efeectuării
călătoriei de afaceri, partticipării la manifestări
m
spoortive/culturaale sau călătooriei în scop personal. În aceste
cazuri nu este necesară prezentarea doccumentelor dee susţinere a vizei.
v
OBSERVAŢ
ŢII: Pentru cettăţenii unor state,
s
inclusiv ai României, cât şi ai altoor ţări ale Uniiunii Europenne, este
prevăzută eliiberarea vizeelor pe termenn scurt (tip C)
C cu valabillitate de pânăă la 10 zile în
î scopul efeectuării
călătoriei turristice. În acesst caz este sufficientă prezeentarea confirmării plăţii reezervării la hootel primite prin
p fax
sau pe alte caanale de legăttură.
Solicitare Vize pentru stud
dii:
- originalul innvitaţiei la stu
udiu din parteea organizaţieei care are dreeptul de a em
mite asemeneaa invitaţii, connvenite
cu secţia priivind cetăţeniie şi migraţiee a M.A.I. Reepublicii Belarus, pe terittoriul căreia se
s află instituuţia de
învăţământ, pentru
p
durata indicată în innvitaţie.
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Taxe consullare pentru examinarea ceererilor depusse de cetăţenii străini şi peersoane fără cetăţenie
c
în vederea
v
eliberării vizelor pentru Republica
R
Belaarus:
60 de euroo – o singura intrare
90 de euroo- pentru 2 in
ntrari
120 de euuro- pentru inttrari multiple
În regim de urgenţă, tax
xa consularăă pentru exam
minarea cereerilor de viză pentru Republica Belaarus se
dublează.

GEORGIA
A GEORGIE
EI ÎN ROMÂN
NIA
AMBASADA
Adresa: Str. Mihai Emineescu nr.44-488, Ap.8, Et.3,
Sector 1, Buccurești
Telefon: (00040-21)210.06
6.02
Fax: (0040-221)211.39.99
E-mail: embbgeoromania@
@yahoo.com
Program de lucru: luni-v
vineri 10.00-114.00 (serviciiul consular)
Cetăţenii rom
mâni titulari de
d paşapoarte simple care doresc
d
să călăătorească în Georgia
G
nu au
a nevoie de viză
v de
intrare pentruu o perioadă de
d maxim 3600 de zile într-un an.
REPUBLIC
CA MOLDOV
VA
AMBASADA
A REPUBLIC
CII MOLDOV
VA ÎN ROMÂNIA
Adresa: Aleea Alexandru
u nr.40,
sector 1,Bucuureşti
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230
2 07 32
Fax: (+4 0211) 230 77 90
E-mail: bucuuresti@mfa.m
md;
Secţia Consu
ulară a Amb
basadei Repu
ublicii Moldova în Român
nia
Bulevardul Eroilor
E
nr.8, sector 5,Bucurreşti 050511, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410
4 04 84
E-mail: conssulat.bucurestti@mfa.md
Cetăţenii rom
mâni care doreesc să călătorrească în Repuublica Moldoova nu au nevooie de viză.
Intrarea în Republica
R
Moldova se faace în baza paşaportului
p
valabil cel puţin
p
3 luni de la data intrării.
Autorităţile de frontieră
ă nu permit in
ntrarea în baaza cărţii de identitate roomâneşti.
Zona Nordul
N
Africii:
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Cetăţenii rom
mâni sunt scu
utiţi de obligaativitatea vizeei pentru călăătorii turisticee. În asemeneea situaţii, peerioada
legală de şeddere este de până la 90 de
d zile. Pentrru informaţii suplimentaree despre conndiţiile de inttrare şi
regimul de şedere în Tunisia,
T
recoomandăm coonsultarea informaţiilor oficiale
o
furniizate de Ambbasada
Republicii Tuunisia din Ro
omânia.
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REPUBLIC
CA TUNISIA
A
Ambasada Republicii
R
Tun
nisiene în Rom
mânia
Adresa: Str. Clucerului nr. 48, sector 1,
1 Bucureşti
Telefon: (0040-21) 210 11 97; 210 13 44
Fax: (0040-221)210 11 14
E-mail: at.buucarest@b.astral.ro
Website: ww
ww.atunisie-ro
o.com

REPUBLCA
A ARABĂ EG
GIPT
AMBASADA
A REPUBLC
CII ARABE EGIPT
E
Serviciul de vize
Adresa: Str. Polonă nr. 33,
3 Sector 1, Bucuresti
B
Telefon: (00040-21) 211 09 38; 211 09 39
Fax: (0040-221) 210 03 37
7
E-mail: embbassy.buchareest@mfa.gov.eg
Cetăţenii rom
mâni care călăătoresc în Reppublica Arabăă Egipt în scoop turistic au nevoie de vizză. Viza turisstică se
poate obţine la aeroport sau la sediul Ambasadei
A
R
Republicii
Araabe Egipt în România,
R
costtul acesteia fiind
fi
de
aproximativ 20 USD.
Zona Balcan
nilor:
REPUBLIC
CA MACEDO
ONIA
AMBASADA
A REPUBLIC
CII MACEDO
ONIA IN RO
OMANIA
Adresa: Str. Mihai Emineescu Nr.144
Sector 2, Buccurești
Telefon: (00040-21)210.08
8.80
Fax: (0040-221)211.72.95
E-mail: amm
makbuk@rdsm
mail.ro
Program de lucru
Ambasada: luuni-vineri 8.3
30-16.30
Secția consullară: luni-joi 9.00-12.00; 15.00-16.00
1
v
vineri:
9.00-122.00
Cetăţenii rom
mâni nu au nevoie
n
de vizăă de intrare în
î Republica Macedonia pentru
p
călătorrii de scurtă şedere,
ş
până la 90 dee zile, într-un
n interval de 6 luni de la daata primei inttrări. Intrarea fără viză pe teritoriul
t
Reppublicii
Macedonia a cetăţenilor ro
omâni se facee pe baza cărţţii de identitatte sau a paşapportului valabbil.
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CA ALBANIA
A
REPUBLIC
AMBASADA
A REPUBLIC
CII ALBANIA IN ROMA
ANIA
Adresa: Str. Duiliu Zamffirescu, nr.7, Sector
S
1, Bucuureşti
Telefon: (00040-21) 211.98.29 (protocool)
Fax: (0040--21) 210.80.39
9
E-mail: ambbasada_alban
niei@yahoo.coom
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REPUBLIC
CA MUNTEN
NEGRU
AMBASADA
A REPUBLIC
CII MUNTEN
NEGRU IN ROMANIA
R
Adresa: Buccureşti, Intrareea Murmuruluui nr. 2-4, etaaj 4
Cetăţenii rom
mâni pot intraa în Munteneggru fără viză,, pe baza unuui paşaport vaalabil pentru o perioadă dee 90 de
zile într-un semestru.

Program de lucru: luni-v
vineri 8.00-166.00
Secţia consu
ulară: luni-vin
neri 10.00-133.0
E-mail: embbassy.buchareest@mfa.gov.al
Cetăţenii rom
mâni pot intrra în Albania, fără viză, cu
c cartea de identitate
i
sauu paşaportul, pentru perioade de
şedere mai sccurte de 90 de
d zile într-unn interval de 6 luni. Daca se
s depăşesc 20
2 de zile de şedere, străinnul este
obligat să se prezinte la ceel mai apropiaat centru de poliţie
p
pentru a anunţa şedeerea şi adresa la care stă.
SERBIA
AMBASADA
A REPUBLIC
CII SERBIA IN ROMANIIA
Adresa: Callea Dorobanţiilor nr. 34, Seector 1, Bucurreşti
Telefon: (00040-21) 211 98 71; 211 988 72; 211 98 73;
7 210 03 59 (protocol)
Fax: (0040-221) 210 01 75
5; (0040-21) 211
2 49 80
E-mail: maill@ambserbia.ro
Cetăţenii rom
mâni nu au nevoie
n
de vizză pentru a călători in Republica Serbia pentru perrioade de şeddere de
maxim 90 dee zile. Începân
nd cu 12 iuniie 2010, cetăţţenii români pot
p călători înn Republica Serbia,
S
în bazaa cărţii
de identitate valabile, pentru o perioadăă de şedere dee maximum 30
3 de zile.
BOSNIA ȘI HERŢEGO
OVINA
AMBASADA
A BOSNIEI ŞI
Ş HERŢEGO
OVINEI ÎN ROMÂNIA
R
Adresa: Str. Stockholm nr.12,
n
Sector 1,
1 Bucureşti
Telefon: (0040 21) 409.26
6.01
Fax: (0040 21)
2 409.26.03
3
E-mail: Ambb.bukurest@m
mvp.gov.ba
Program de lucru: luni-v
vineri 09.00-117.00
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Cetăţenii rom
mâni nu au neevoie de viză de
d intrare în Bosnia
B
şi Herrţegovina, penntru călătorii care
c nu depăşşesc 90
de zile în deccurs de 6 luni de la data priimei intrări.
Cetăţenii rom
mâni pot intraa pe teritoriul acestui stat cuu un paşaportt valabil sau cu
c cartea de iddentitate valabbilă.

