
Condiţii de intrare şi regim de şedere: 
 
Cetăţenii români, care doresc să călătorească în Republica Dominicană în scop turistic, pentru o periodă care nu 
depăşeşte 90 de zile, nu au nevoie de viză de intrare în această ţară, însă trebuie să deţină un card turistic. 
 
Acesta se obţine de la consulatele Republicii Dominicane sau la punctele de trecere a frontierei, costă 10 dolari și 
este valabil 30 de zile. Pentru depășirea perioadei de 30 de zile, la ieșirea din Republica Dominicană, se va plăti o 
taxă aferentă numărului de zile ce depășesc perioada de valabilitate a cardului turistic. În acest caz vă 
recomandăm ca, înainte de părăsirea țării, să contactați Direcția Generală de Emigrări la telefon +1 (809) 508 
2555 sau pe e-mail la info@migracion.gob.do, pentru calcularea taxei. 
 
Pentru mai multe informații accesați www.migracion.gob.do  . 
Unii operatori turistici includ costul cardului turistic în ofertele lor turistice. 
 
Atenţie! În cazul curselor aeriene cu escală pe teritoriul Statelor Unite ale Americii trebuie să aveţi în vedere că 
este nevoie să vă procuraţi, în prealabil, o viză de tranzit pentru SUA. 
 
Pentru a se evita refuzul intrării în Republica Dominicană, se recomandă cetăţenilor români următoarele: 
• să deţină un paşaport cu valabilitate minimă de 6 luni de la data ieşirii de pe teritoriul caraibian; 
• să deţină bilet de călătorie pentru reîntoarcerea în România sau în ţara în care domiciliază; 
• să demonstreze că beneficiază de servicii turistice achitate anticipat sau că deţine resurse financiare 
suficiente pentru perioada şederii; 
• să deţină asigurare medicală valabilă pe întreaga perioadă a şederii în Republica Dominicană; 
• să facă dovada asigurării condiţiilor de cazare; 
Dacă doriţi să călătoriţi în scop turistic, folosiţi numai operatorii acreditaţi si nu vă îndepărtaţi de grupul turistic! 
Dacă scopul călătoriei este altul decât cel turistic (studii, muncă, afaceri) sau pentru o şedere prelungită, este 
necesară obţinerea vizei de la Consulatul Republicii Dominicane cel mai apropiat. 
Republica Dominicană nu are ambasadă în România. 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
 
Ambasada Republicii Dominicane în Italia 
Telefon: (00 39-06) 454.34.789 
Fax: (0039-06) 454.48.452) 
Email: embajadadominicana@yahoo.it  
 
De asemenea, informaţii şi servicii consulare se pot obţine şi de la Consulatul General al Republicii Dominicane la 
Praga, telefon: (00.420)241.409.939  Dacă doriţi să călătoriţi în Republica Dominicană, vă recomandăm să urmăriţi 
în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile dominicane şi să accesaţi periodic pagina web a 
Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro ). 
 
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă 
îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în 
regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă. 
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