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VAMA (bunuri scutite de taxe şi impozite la intrare în Ucraina)

Documente necesare: Paşaport sau document de călătorie valabil; sau (pentru cetăţenii
Federaţiei Ruse) buletin de identitate şi cartelă de migraţie.
Mijloace de întreţinere: suficiente pe durata aflării în Ucraina şi pentru acoperirea costului biletelor de retur.
Viză de scurtă şedere pe o perioadă de pînă la 90 de zile: Este necesară pentru cetăţenii
tuturor statelor, cu excepţia cetăţenilor din Andorra, Argentina, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia,
Canada, Coreea de Sud, Croaţia, CSI (excepţie Turkmenistan), Elveţia, Hong Kong, Islanda, Israel,
Japonia, Liechtenstein, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Norvegia, Panama, Paraguay, San Marino, Serbia, SUA, Turcia, Statele Membre UE, Vatican.
Obiecte interzise: substanţe explozive, otrăvitoare şi substanţe care prezintă riscuri pentru sănătate, materiale radioactive, substanţe narcotice, substanţe psihotrope, bunuri fără avize necesare; opere literare şi opere de artă, materiale tipărite; clipuri, materiale foto, audio şi video care
propagă războiul, cruzimea, pornografia, ura rasială, etnică sau religioasă, sau care cheamă la
răsturnarea ordinii constituţionale în Ucraina.

Bunuri a căror valoare nu depăşeşte suma de 1000 euro (aeroporturi) sau 500 euro
(frontiera terestră şi maritimă) şi greutatea totală a cărora nu depăşeşte 50 kg.
Obiecte de uz personal, inclusiv îmbrăcăminte, echipament sportiv şi bijuterii, 2 telefoane mobile, 1 cameră video, 2 computere portabile, 500 ml de apă de toaletă şi 100
ml de parfum.
Valută în numerar: pînă la 10 000 euro fără declararea în scris a sumei Serviciului Vamal.
Produse din tutun (pentru persoanele peste 18 ani): 200 ţigări sau 50 trabucuri sau 250
grame de produse din tutun în total.

ŞOFATUL
Documente necesare: permis de conducere, certificat de asigurare auto (cartea verde) şi documente de înmatriculare a vehiculului. Dacă conduătorul mijlocului de transport nu
este proprietarul acestuia, se prezintă documentele care atestă dreptul la utilizarea mijlocului de
transport pentru plecarea peste hotare.
Limite de viteză: 20 km/oră în zone rezidenţiale sau pietonale; 60 km/oră în zone urbanizate; 90
km/oră în zonele din afara localităţilor; 130 km/oră pe autostrăzi.
Folosirea telefoanelor mobile, implicînd manevrarea automobilului cu o singura mînă, şi consumul
de alcool sunt strict interzise.
Introducerea temporară a vehiculelor: persoanele nerezidente în Ucraina pot introduce în Ucraina
un vehicul înmatriculat, pentru o perioadă de pînă la un an, fără declararea în scris a acestuia. Cetăţenii Ucrainei înregistraţi la ambasadele/consulatele din străinătate pot introduce un vehicul şi o remorcă în Ucraina pentru o perioadă de pînă la 60 de zile într-un an calendaristic, fără a plăti taxe
vamale. Pentru vehiculele care nu sunt înregistrate în Ucraina şi cele care tranzitează Ucraina
este necesară o declaraţie verbală. Dacă documentele de înmatriculare nu sunt disponibile,
se solicită un depozit rambursabil. Perioada de tranzit constituie maximum 10 zile.

Alcool (pentru persoanele peste 18 ani): 1 litru de băuturi alcoolice (vodcă, brandy, whisky, etc.); plus 2 litri de vin; plus 5 litri de bere.
Produse alimentare doar pentru consum personal, ale căror valoare nu depăşeşte suma
de 200 euro pentru fiecare persoană, nu mai mult de un ambalaj, sau greutatea cărora
nu depăşeşte 2 kg, pentru fiecare unitate de produs, pentru fiecare persoană.
Pentru animalele de companie se vor prezinta certificatele veterinare corespunzătoare din
ţara de origine, iar pentru declararea animalului de companie se va alege culoarul roşu.
Medicamente: maximum 5 pachete de fiecare denumire pentru fiecare persoană (cu excepţia drogurilor şi a substanţelor psihotrope) sau în cantitatea prescrisă de medic în reţetă.

TRAVERSAREA FRONTIEREI CU COPIII
Pentru copiii ucraineni în vîrsta de pînă la 18 ani, la ieşire din Ucraina, trebuie să fie
prezentat un document de călătorie pentru copii. La ieşire din Ucraina, pentru copiii minori pînă
la 16 ani care nu sunt însoţiţi de unul sau ambii părinţi, trebuie să fie prezentată o autorizaţie în
scris a părintelui/părinţilor care nu călătoreşte/călătoresc împreună cu copilul. În autorizaţie se
va menţiona ţara de destinaţie şi perioada de şedere. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm
să accesaţi pagina web a Serviciului de Stat Grăniceri al Ucrainei. Copiii din alte ţări pot intra/
ieşi din Ucraina avînd un document de călătorie valabil şi în conformitate cu regulile existente
pentru cetăţenii străini adulţi.
SFATURI PENTRU TRAVERSAREA FRONTIEREI
Există patru puncte comune de trecere a frontierei la frontiera moldo-ucraineană –
„Giurgiuleşti-Reni”, „Criva-Mamaliga”, ‘”Briceni-Rossoshany” şi ‘”Larga-Kelmentsi”. Controlul la
frontieră în aceste PTF este mai rapid, dat fiind că autorităţile de frontieră lucrează în acelaşi
punct şi călătorii trebuie să efectueze doar o singură oprire.
REGULI PRIVIND CONSUMUL DE ALCOOL
Consumul de băuturi alcoolice nu este permis în locurile publice precum străzi, parcuri,
staţii, aeroporturi, transport public, etc. Consumul de alcool în locurile interzise poate
fi sancţionat cu o avertizare, o amendă de la 17 la 119 grivne sau arest administrativ pentru o
perioadă de pînă la 15 zile.
FUMATUL
În Ucraina este interzis în toate locurile publice, inclusiv în încăperile interne ale hotelurilor, cafenelelor şi restaurantelor, instituţiilor de învăţămînt şi medicale, terenurilor de joacă
pentru copii, instituţiilor de cultură şi sportive, pasajelor subterane, în trenuri, autocare, aeroporturi şi gări, instituţii guvernamentale. Fumatul în aceste localuri se sancţionează cu o amendă în
mărime de la 51 la 170 grivne.
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PAŞAPOARTE PIERDUTE/FURATE
În cazul pierderii paşaportului, anunţaţi ambasada sau secţia consulară a ţării dvs; dacă
v-a fost furat paşaportul, anunţaţi cel mai apropiat comisariat de poliţie, apoi ambasada
sau secţia consulară.
NUMERE UTILE
Pompieri: 101

Ambulanţa: 103

Miliţia: 102		

LINK-URI ŞI CONTACTE
Linia fierbinte a Serviciului de Stat Grăniceri al Ucrainei:
+380-445276363/+380-445276380, Pagina web a SSGU: www.dpsu.gov.ua
‚Linia fierbinte’ a Ministerului Taxelor şi Incasărilor al Ucrainei ‚Puls’:
+38 044-284-00-07, Pagina web: www.minrd.gov.ua

Această publicaţie a fost editată de către Misiunea Uniunii Europene
de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina în cooperare cu
serviciile grăniceri, vamale şi instituţiile de aplicare a legii din
Moldova şi Ucraina.
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VAMA (bunuri scutite de taxe şi impozite la intrare în Moldova)

Documente necesare: paşaport sau document de călătorie valabil, sau (pentru locuitorii
din zona de frontieră) buletin de identitate valabil sau paşaport intern.

Bunuri a căror valoare nu depășește suma de 200 euro şi care nu sunt destinate activităţii comerciale.

Mijloace de întreţinere: pentru cetăţenii străini - 30 euro pentru fiecare zi de şedere.
Viză de scurtă şedere pe o perioadă de pînă la 90 zile în decurs de 6 luni: Este necesară pentru cetăţenii tuturor statelor, cu excepţia cetăţenilor din Andorra, Canada, CSI, Elveţia, Georgia,
Islanda, Israel, Japonia, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, statele membre ale UE, SUA,
San Marino, Vatican.
Obiecte interzise: substanţe radioactive, otrăvitoare, explozive, arme, droguri, obiecte de valoare culturală.

Produse alimentare doar pentru consum personal.
Valută în numerar: Pînă la 10 000 euro, deşi inspectorul vamal poate solicita declararea
lor verbală sau în scris.

ŞOFATUL

Produse din tutun: 200 ţigări din tutun sau din susbstituenţi de tutun sau/şi 50 trabucuri.

Documente necesare: permis de conducere, certificat de asigurare auto (cartea verde) şi
documente de înmatriculare a vehiculului. Dacă șoferul nu este proprietarul vehiculului, este necesar
un document care confirmă dreptul de utilizare a vehiculului (procura, comodat, foaia de parcurs, etc.).
Limite de viteză: 50 km/oră în zonele urbanizate; 90 km/oră în zonele din afara localităţilor; 110
km/oră pe autostrăzi.
Folosirea telefoanelor mobile la volan, implicînd manevrarea automobilului cu o singura mana, şi
consumul de alcool sunt strict interzise. Conducerea automobilului după consumul medicamentelor care afectează reacţia conducătorului auto este strict interzisă.
Introducerea temporară a vehiculelor: șoferii care conduc vehicule private şi remorci neînmatriculate în Republica Moldova urmează să plătească o taxă pentru folosirea drumurilor. Este
necesar un certificat doveditor de plată a taxei (7 zile – 4 euro, 15 zile – 8 euro, 30 zile – 14 euro,
90 zile – 30 euro, 180 zile – 50 euro). Amenda pentru aflarea vehiculului în ţară după expirarea
perioadei permise constituie de la 2800 la 3000 lei.

Alcool: 2 litri de vin sau alte băuturi alcoolice şi 5 litri de bere.
Obiecte de uz personal: 2 telefoane pentru reţea de telefonie mobilă şi pentru alte
reţele fără fir; 3 ceasuri, 4 perechi de ochelari sau articole similare; aparate electronice
inclusiv computer, magnetofon, aparat foto, cameră video (cîte o unitate); carburanţi
pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervorul mijlocului
de transport; bijuterii pînă la 5 unităţi neomogene, indiferent de valoarea lor.
Medicamente: doar pentru uz personal.
Pentru animalele de companie se vor prezenta certificatele veterinare
corespunzătoare din ţara de origine.

TRAVERSAREA FRONTIEREI CU COPIII
Copiii pînă la 18 ani de cetăţenie străină pot intra în Republica Moldova avînd acte de
călătorie valabile şi în conformitate cu regulile existente pentru cetăţenii străini adulţi. Copiii minori ai Republicii Moldova trebuie să ﬁe însoţiţi de un reprezentant legal sau cel puţin de un adult
desemnat prin declaraţia unui reprezentant legal vizată notarial. În cazul în care cetăţenii minori ai
Republicii Moldova au atins vîrsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în străinătate, la traversarea frontierei trebuie să fie prezentate actele de călătorie valabile, acordul unui reprezentant legal
avizat notarial, precum şi un document de confirmare a înmatriculării sale la studii în străinătate.
SFATURI PENTRU TRAVERSAREA FRONTIEREI
Există patru puncte comune de trecere a frontierei la frontiera moldo-ucraineană –
„Giurgiuleşti-Reni”, „Criva-Mamaliga”, „Briceni-Rossoshany” şi „Larga-Kelmentsi”. Controlul la
frontieră în aceste PTF este mai rapid, dat fiind că autorităţile de frontieră lucrează în acelaşi
punct şi călătorii trebuie să efectueze doar o singură oprire.
REGULI PRIVIND CONSUMUL DE ALCOOL
Vînzarea băuturilor alcoolice tari (cu excepţia berii şi a vinului) între orele 22.00 şi 8.00
este interzisă în orice magazin de vînzare cu amănuntul.
FUMATUL
În Moldova este restricţionat în majoritatea locurilor publice.
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Dacă v-aţi pierdut paşaportul, trebuie să vă adresaţi ambasadei sau secţiei consulare
a ţării dvs; paşaportul furat trebuie raportat la cel mai apropiat comisariat de poliţie înainte de
a vă adresa la ambasadă sau secţie consulară. În cazul în care ţara dvs nu are un oficiu consular
în Moldova, urmează să vă adresaţi oficiului consular al ţării care reprezintă intereselse dvs. În
situaţii neclare, vă puteţi adresa la Biroul migraţie şi azil, bulevardul Ştefan cel Mare, 124, Chişinău (tel. +373 22 276692).
NUMERE UTILE
Pompierii: 901

Poliţia: 902		

Asistenţă medicală urgentă: 903

LINK-URI ŞI CONTACTE
Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova: +373 22 259 675, +373 22 259 717, www.border.gov.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova: +373 22 574 111, www.customs.gov.md

