Ce NU TREBUIE să faceţi!

ATENŢIONĂRI
SPECIALE!



Nu depăşiţi perioada de şedere declarată la intrarea în
Japonia!



Nu transportaţi droguri sau alte materiale/substanţe
interzise!

RESPECTAŢI CU
RIGUROZITATE
LEGISLAŢIA LOCALĂ
privind condiţiile de
intrare şi regimul de
şedere în Japonia!

FORMULARE INTRARE / IEŞIRE DIN JAPONIA



Nu depăşiţi perioada de valabilitate a permisului de şedere!



Dacă intenţionaţi să exercitaţi pe teritoriul Japoniei o
activitate lucrativă (inclusiv în domeniul artistic/pentru
spectacole sau în domeniul sportiv, în scopul primirii unei
remunerări) nu vă deplasaţi fără a obţine, în prealabil, viza
de intrare de la Ambasada Japoniei la Bucureşti!

Atenţie!
Dacă nu respectaţi legislaţia locală riscaţi:
 expulzarea;
 pedepse privative de libertate de până la 3 ani;
 amendă penală de 3 milioane de yeni (aproximativ
29.000 de euro).

Atenţie! Persoanele care au fost expulzate din Japonia,
cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul acestei ţări
sau cărora li s-a respins cererea pentru obţinerea
unui permis de şedere local, sunt obligate să solicite
viză de intrare de la Ambasada Japoniei la Bucureşti.

Atenţie! Dacă transportaţi droguri sau aţi încălcat legea în
trecut (inclusiv dacă aţi fost învinuit sau inculpat de
şedere ilegală), vi se poate refuza intrarea pe
teritoriul Japoniei!

NEÎNDEPLINIREA
CONDIŢIILOR DE
INTRARE ŞI A
REGIMULUI DE
ŞEDERE PE
TERITORIUL
JAPONIEI pot
determina autorităţile
nipone să vă refuze
dreptul de intrare în
ţară.
NERESPECTAREA
DECLARAŢIEI
FĂCUTE LA
FRONTIERĂ poate
determina refuzul intrării
în Japonia la o viitoare
călătorie!
Cu ocazia controlului la
frontiera din Japonia
ESTE POSIBIL CA
OFIŢERUL DE
IMIGRAŢIE SĂ VĂ
ADRESEZE
ÎNTREBĂRI PRIVIND:
- scopul intrării în
Japonia;
- durata şederii;
- locul de cazare;
- posibilitatea de a vă
suporta cheltuielile de
şedere etc.
Din acest motiv, vă
recomandăm să aveţi la
dumneavoastră
documente cu ajutorul
cărora să puteţi
răspunde la aceste
întrebări.

Dacă doriţi INFORMAŢII
SUPLIMENTARE contactaţi:

Ambasada Japoniei la Bucureşti
Cancelaria: 011141 Bucureşti,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1
Telefon: (0040-21) 319.18.90/319.18.91
Fax: (0040 -21) 319.18.95/319.18.96
Program de lucru: luni-vineri 9.00-12.00;
14.00-16.00
Website: http://www.ro.emb-japan.go.jp
E-mail: embassy@embjpn.ro
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Citiţi cu atenţie CONDIŢIILE de CĂLĂTORIE prezentate în
acest pliant şi ţineţi cont de RECOMANDĂRILE Ministerului
Afacerilor Externe.

Ambasada României la Tokyo
Adresa: 106-0031 Tokyo-to, Minato-ku,
Nishi-Azabu, 3-16-19
Telefon: 00-81-3-34.79.03.11,
00-81-3-34.79.18.04, 00-81-3-34.79.04.11
Telefon mobil de permanenţă:
00-81.80.4461.4465
Fax: 00-81-3-34.79.03.12
Website: http://tokyo.mae.ro
E-mail: office@ambrom.ro

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul Consular
Direcţia Relaţii Consulare
Adresa: Aleea Alexandru
nr. 24, sector 1, Bucureşti
Telefon: (004) 021.319.68.70
(004) 021.319.68.71
Fax:
(004) 021.319.68.69
Website: http://www.mae.ro
E-mail: drco@mae.ro

 Atenţie! Ministerul Afacerilor Externe

monitorizează şi actualizează în
permanenţă informaţiile postate pe pagina
web www.mae.ro, rubricile “Sfaturi de
călătorie” şi “Vize şi servicii consulare”!

Tipărit la C.N. “Imprimeria Naţională” S.A.
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Informaţii pentru
călătoriile în
JAPONIA

Ministerul Afacerilor Externe informează cu privire la
condiţiile specifice de intrare şi regimul de şedere pentru
cetăţenii români care doresc să călătorească în Japonia,
precum şi cu privire la aspectele practice legate de
formalităţile ce trebuie îndeplinite la intrarea pe teritoriul
acestui stat.

Beneficiaţi de SCUTIRE DE VIZE pentru călătoriile în Japonia
dacă îndepliniţi următoarele condiţii:



FORMULARE VAMALE JAPONIA

Ce TREBUIE SĂ ŞTIŢI odată ajuns în Japonia!

Sunteţi posesor al unui paşaport valabil
şi





Vă deplasaţi pentru unul din următoarele scopuri:
- Turistic;
- Vizită;
- Activităţi ştiinţifice, culturale (conferinţe, seminarii etc.);
- Deplasări în scopul unor tratative comerciale, sejururi de
scurtă durată, în cursul cărora nu va avea loc desfăşurarea
de activităţi lucrative sau obţinerea unei remuneraţii.



Atenţie! Declararea unor date incorecte conduce la
refuzul dreptului de intrare în Japonia.

Puteţi rămâne în Japonia, fără viză, pentru o perioadă de 90
de zile, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări în
ţară.

Atenţie!

Viza este obligatorie dacă:



Sunteţi posesor al unui paşaport temporar.



Doriţi să lucraţi în Japonia sau să desfăşuraţi o activitate
remunerată.



Sunteţi posesor al unui paşaport valabil şi vă deplasaţi în
Japonia pentru:
- căutarea unui loc de muncă;
- exercitarea unei activităţi lucrative (inclusiv în domeniul
artistic/pentru spectacole sau în domeniul sportiv, în scopul
primirii unei remunerări);
- studii;
- şedere în calitate de soţ/soţie/copil al unui cetăţean
japonez;
- şedere de lungă durată cu familia (”Dependent”).



La momentul prezentării la punctul de control al trecerii
frontierei, veţi fi supus unui scurt interviu de către
autorităţile nipone.



Trebuie să furnizaţi informaţii detaliate despre itinerariul
Dumneavoastră în Japonia (rezervări la hotel, mijloace de
subzistenţă şi de transport, adrese şi numere de telefon
de la persoanele la care veţi locui pe durata sejurului).

Atenţie! Răspunsurile incomplete/contradictorii pun
sub semnul întrebării veridicitatea
informaţiilor funizate de Dumneavoastră şi
atrag suspiciunea autorităţilor asupra
scopului declarat al călătoriei, fapt ce poate
determina refuzul dreptului de intrare în
Japonia.



Atenţie! Dacă vă aflaţi în una din situaţiile menţionate mai sus
şi doriţi să călătoriţi în Japonia, adresaţi-vă ambasadei
acestui stat la Bucureşti pentru a obţine din timp o viză
de intrare corespunzătoare scopului deplasării
dumneavoastră.

Trebuie să completaţi un formular de intrare în ţară,
indicând cu exactitate perioada de şedere. (Modelul este
prezentat la pag. 6)

La intrarea pe teritoriul Japoniei, în cadrul procedurilor de
control la trecerea frontierei, sunteţi obligaţi să permiteţi
prelevarea amprentelor digitale şi a imaginii faciale (prin
fotografiere).

Atenţie! Autorităţile japoneze NU eliberează vize la frontieră.
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