
Porti inchise spre Europa
Trei sibieni au fost intorsi de la Aeroportul Sibiu, in ultimele sase zile, pentru ca nu au indeplinit noile
conditii de calatorie in strainatate. De la 1 octombrie, ora 0, s-au terminat, pentru romani, plimbarile
scurte sau cumparaturile prin UE. O data cu intrarea in vigoare a ordinului 820, tarile europene au
devenit neprimitoare. Principala schimbare a legislatiei consta in faptul ca, la iesirea din tara, romanii
sunt obligati sa prezinte un document, prin care sa justifice scopul si conditiile sederii in strainatate.
  
  De la 1 octombrie, trei sibieni au trebuit sa renunte la planurile de calatorie cu avionul peste granite.
Toti trei au fost intorsi de la Aeroportul Sibiu pentru ca nu aveau documentatia din care sa rezulte scopul
si conditiile calatoriei, ultimul neavand asupra sa nici suma de bani necesara. E drept ca, intr-o zi
normala, fluxul de calatori care vin si ies este de aproximativ 160 de persoane pe zi, atat romani cat si
straini, ajungand la peste 400, daca sunt incluse si charterele. Nici unul din cei trei nu a avut nimic de
obiectat si au recunoscut ca nu erau foarte bine informati despre noile schimbari legislative. In ultimele
zile, foarte multi sibieni au vrut sa isi lamureasca anumite neclaritati si au sunat la Politia de frontiera. 
  Desi considera numarul celor "intorsi" de la granita ca fiind normal, autoritatile nu au luat in calcul si
faptul ca noul set de acte cerut la frontiera va starni un val de nemultumiri din partea multor romani.
Printre acestia se afla oamenii de afaceri si vedetele autohtone. Atat unii, cat si ceilalti sustin ca nu poti
justifica, spre exemplu, o deplasare urgenta pentru incheierea unui contract sau o plimbare prin
magazine. Singura solutie pentru cei care se gasesc intr-o astfel de situatie ar fi sa doarma macar o noapte
la un hotel din tara in care merg. Dar pentru a putea iesi din Romania trebuie sa-si faca in prealabil o
rezervare la unitatea in care vor inopta
  
  
  Bataie de cap
  De la inceputul lunii, sibienii trebuie sa se inarmeze, pentru a trece granita, cu pasaport, asigurare
medicala, bilet de calatorie dus-intors, cartea verde a autoturismului sau bani cu care sa asigure
transportul, dovada detinerii unei sume in valuta si, bomboana de pe coliva, documente prin care sa
justifice scopul si conditiile sederii planificate. Cei care obisnuiau sa faca calatorii scurte prin Ungaria, de
exemplu, pot ramane insa linistiti. Ordinul 820 va fi revizuit. Marti, ministrul Administratiei si Internelor
Vasile Blaga si omologul sau ungar au ajuns la un protocol prin care actele justificative sunt obligatorii
doar pentru Spatiul Schengen. Astfel, romanii care doresc sa calatoreasca in tarile intrate in ultimul val de
aderare nu vor mai trebui sa prezinte acte privind scopul si conditiile calatoriei. Pentru Marea Britanie si
Irlanda, plus cele zece tari care au intrat in UE la 1 mai 2004, respectiv Polonia, Slovenia, Slovacia,
Ungaria, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Malta si Cipru, trecerea este “libera" .
  
  Pasaport de Romania
  Sibienii nu s-au speriat de noile pretentii de la granita. De la intrarea in vigoare a noului ordin au fost
depuse peste 400 de cereri pentru eliberarea pasapoartelor. " Numarul de cereri este normal pentru luna
octombrie, o perioada mai lejera in fiecare an. Luna de varf dintotdeauna este august cand am eliberat,
anul acesta, 4.400 de pasapoarte, iar anul trecut 4.000" , explica Liviu Vanga, seful Servicului
Pasapoarte. 
  De la inceputul anului pana in prezent au fost eliberate 30.200 de pasapoarte, fata de aceeasi perioada a
anului trecut cand au fost eliberate numai 28.000. Tot anul acesta a crescut numarul sibienilor care trec
granita si “uita"  sa se mai intoarca. Daca anul trecut, in aceasi perioada, au depasit termenul de sedere
doar doi sibieni, iar alti 112 au fost “facuti colet"  si trimisi in tara, anul acesta, 220 au depasit termenul
de sedere. In plus, alti 319 au fost returnati, pana acum, familiilor.
  
  Bani pentru drum
  Suma de bani cu care sibienii trebuie sa isi burduseasca obligatoriu portofelul la iesirea din tara a fost
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micsorata, prin ordinul intrat in vigoare la 1 octombrie. Astfel, aceasta suma, fie ea in valuta efectiva,
cecuri sau carduri, trebuie sa acopere atat cheltuielile de transport dus-intors, care au fost stabilite la 150
de euro, cat si cele de intretinere pentru fiecare zi de sedere declarata. Acestea au fost evaluate la 20 euro,
pentru fiecare zi, dar nu mai putin de 100 de euro, pentru fostele state socialiste care nu necesita viza de
intrare. In aceasta categorie nu intra si cele care au devenit intre timp membre ale U.E. Pentru statele din
Uniune, in schimb, suma este de 30 euro pe zi, dar nu mai putin de 150 de euro. Sibienii pot sa prezinte in
schimbul banilor destinati cheltuielilor de transport bilete dus-intors sau vouchere. Si la cheltuielile de
intretinere exista o scapare. Amatorii pot prezenta fie acelasi gen de vouchere, care atesta plata in avans a
rezervarilor de la hotel, de exemplu, fie o invitatie, din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei. Sunt
scutiti si cei care calatoresc pentru studii sau alte forme de pregatire sau cei care participa la
simpozioane, conferinte sau urmeaza tratamente medicale, dar care pot prezenta acte din care rezulta
asigurarea financiara a calatoriei.
  
  Cum si de ce
  Mai nou, sibienii cu chef de plimbari se vor gandi de doua ori inainte sa isi programeze o calatorie in
spatiul Schengen. Ei vor trebui sa prezinte la punctul de frontiera documente prin care sa justifice scopul
si conditiile calatoriei. Cei care se deplaseaza in scopuri profesionale trebuie sa arata un certificat de la
Oficiul Registrului Comertului, prin care sa ateste calitatea de comerciant, o invitatie din partea unei
firme sau autoritati la intruniri in scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea profesionala
desfasurata, alte documente care atesta existenta relatiilor de afaceri sau bilete de intrare la targuri si
congrese.
  Sibienii care vor sa plece in scopuri personale, trebuie sa detina documente justificative de la structurile
de primire turistice, confirmarea rezervarii de la hoteluri sau pensiuni chiar si cele realizate prin internet,
voucher eliberat de o agentie de turism sau o invitatie. Aceasta din urma trebuie sa fie tradusa si in limba
romana, la un traducator autorizat. Aceasta lege devine un incovenient destul de mare pentru o parte a
romanilor obisnuiti sa plece pentru numai o zi, fie la cumparaturi, fie sa ia masa cu niste prieteni sau
pentru o urgenta de orice alt fel. “Exista si situatii speciale, care nu se incadreaza in nici unul din cazurile
stipulate in ordin. In urma verificarilor, vor fi luate masuri care sa permita sau nu trecerea frontierei, dar
aceasta respectand tot timpul cadrul legal. Aceste noi reguli nu fac altceva decat sa ne netezeasca drumul
spre Uniunea Europeana si trebuie acceptate" , explica seful Politiei de Frontiera comisar Florin Tamasel.
La punctul de frontiera din Sibiu, care functioneaza in regim de trafic international cu specific
aeroportuar, nu intervin totusi aceleasi probleme cu cele din punctele cu specific rutier. Persoanele care
calatoresc cu avionul provin, de cele mai multe ori, dintr-un mediu social mediu sau ridicat.
   
  Visul american
  Dupa ce ca sibienii trebuie sa zboare peste jumatate de glob pentru a ajunge in SUA, de cateva zile,
autoritatile americane au dat o noua bataie de cap liniilor aeriene. Astfel, regulile de intrare pe teritoriul
SUA s-au modificat in baza unui procedeu denumit APIS (Advanced Passport Information System).
Liniile sunt obligate sa transmita autoritatilor americane, de la decolare, prima adresa a pasagerilor la
sosirea in state si pe perioada sederii, tara de resedinta a acestora, aeroportul de origine si cel final,
informatii legate de faptul ca pasagerul se afla in tranzit, codul rezervarii si tipul documentului de
calatorie.
  
  Conditii valabile din 1 octombrie 
  
  Ce trebuie sa prezentati la controlul de frontiera, pentru a calatori, in scop particular, in statele membre
ale UE sau in alte state, pentru care nu este necesara viza de intrare? 
  • pasaport valabil; 
  • asigurare medicala-valabila pentru intreaga perioada de sedere
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  • biletul de calatorie dus-intors, cartea verde a autoturismului sau sumele necesare asigurarii
transportului; 
  • dovada detinerii unei sume minime in valuta; 
  • documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate
  
  Prin ce documente justificati scopul si conditiile sederii planificate? 
  Pentru calatorii in scop profesional: 
  • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in Romania, care sa ateste calitatea de
comerciant; 
  • invitatie din partea unei firme sau autoritati la intruniri sau manifestari in scop de afaceri, de serviciu
sau legate de activitatea profesionala desfasurata; 
  • alte documente care atesta existenta relatiilor de afaceri 
  • bilete de intrare la targuri si congrese. 
  
  Pentru calatorii in scop turistic sau particular: 
  • documente justificative de la structurile de primire turistice; 
  • confirmarea rezervarii de servicii turistice 
  • voucher, eliberat de o agentie de turism licentiata potrivit legii; 
  • invitatie din partea persoanei care gazduieste cetateanul roman. 
  
  Atentie! Unele state solicita ca invitatia sa corespunda anumitor reguli, care sunt obligatorii: 
  
  Pentru Spania, invitatia trebuie facuta la un notar spaniol, iar din aceasta trebuie sa rezulte in mod
expres urmatoarele: 
  • Cel care invita sa fie cetatean spaniol sau strain cu permis de rezidenta in Spania; 
  • Sa nu fi invitat o alta persoana in ultimele 6 luni; 
  • Sa posede mijloace legale de intretinere si sa se oblige sa-i asigure persoanei invitate intretinere, cazare
si asistenta sanitara; 
  • Se obliga sa garanteze ca persoana se intoarce in tara; 
  • Cel care este invitat sa nu munceasca in Spania; 
  Hartia invitatiei este una speciala (in lumina incidenta prezinta un desen de siguranta), care trebuie sa
aiba in partea superioara centrala a paginilor stema Spaniei. Invitatia trebuie prezentata numai in si
trebuie sa fie supralegalizata in Spania, cu apostila de la Haga. 
  
  Pentru Germania, invitatia trebuie sa cuprinda declaratiile de preluare a cheltuielilor. 
  
  Pentru calatorii in scop de studii sau alte forme de pregatire: 
  • confirmarea de inscriere la o institutie de invatamant in scopul participarii la pregatiri si perfectionari
teoretice si practice; 
  • carnetul de student si certificatul de studii de la institutiile de invatamant. 
  
  Pentru calatorii in alte scopuri: 
  • inscrieri, programe sau alte documente care atesta faptul ca persoana urmeaza a se deplasa pentru a se
inscrie sau a participa la un concurs de admitere la o institutie de invatamant in strainatate; 
  • confirmari de participare, bilete de intrare sau chitante, pentru manifestari politice, stiintifice sau
religioase, pe cat posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele institutiei care invita si durata sederii;

  • documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane,
conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori imbolnavirea sau
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decesul unei rude stabilite in strainatate. 
  In orice situatie, invitatia redactata intr-o limba straina trebuie insotita si de traducerea, in limba
romana, efectuata de un traducator autorizat. 
  
  Elida-Ioana CREMENE
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