
 
 
Recomandări generale: 
 
Păstrați în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le 
expuneţi în mod vizibil; 
 
Se recomandă, în general, tuturor cetăţenilor români să respecte obiceiurile şi tradiţiile localnicilor şi să manifeste 
înţelegere faţă de regulile locale; 
 
Republica Maldive este o țară musulmană ceea ce impune respectarea unor reguli specifice în ceea ce privește 
îmbrăcămintea. Se recomandă haine care să acopere cât mai bine corpul, iar costumele de baie/plajă sa fie 
folosite doar în cadrul resorturilor la plajă/piscină; 
 
Băuturile alcoolice pot fi cumpărate și consumate doar de persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani; 
limba oficială locală este Dhivehi, dar toți angajații din turism vorbesc limba engleză, unii chiar italiană și germană; 
în cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai 
apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, este obligatorie sesizarea scrisă a biroului local 
al poliţiei şi anunţarea Ambasadei României în Republica India, New Delhi; 
 
Caracteristicile rețelelor locale sunt 230-240 V, 50 Hz; se recomandă achiziționarea unor adaptoare care să poată 
fi folosite în prizele locale care sunt prevăzute cu 3 pini, similare celor britanice; 
 
Având în vedere că zone comerciale la propriu se găsesc doar în capitala Male, iar la magazinele din zonele 
turistice se pot achiziționa doar suveniruri și câteva produse generale, se recomandă să vă aprovizionați 
corespunzător înainte de efectuarea deplasării către Maldive (medicamente cu rețetele aferente, produse de 
igienă personală, cosmetice, contraceptive, medicamente împotriva răului de mare etc.). 
 
Sistemul medical 
 
În Republica Maldive se găsesc unități medicale doar în Male, iar pe celelalte insule se poate apela la un medic 
care se regăsește în majoritatea resorturilor. În situații de urgențe medicale se apelează numărul de urgențe 
locale 102 și se anunță în același timp și compania de asigurări medicale. 
 
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate cu clauză de repatriere înainte de a 
pleca într-o călătorie valabilă pe întreaga durată a șederii (care să includă, în măsura posibilului, clauze de 
evacuare de urgență pe calea aerului în caz de îmbolnăvire). 
 
Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând www.cnas.ro şi http://www.cnas.ro/casmb/page/cardul-
european.html . 
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Moneda locală este rufiya (MVR) cu subdiviziunea laari (1 rufiya=100 laari) și este acceptată cu preponderență în 
capitala Male. De regulă plățile serviciilor turistice se fac în USD, iar majoritatea comercianților acceptă și cărțile 
de credit. Servicii de retragere numerar de la ATM se regăsesc doar în capitala Male. Se recomandă ca înainte de a 
părăsi Maldive să se schimbe moneda locala rufyia în altă valută internațională, având în vedere ca rufiya se poate 
schimba în altă valută doar pe teritoriul național al Maldive. 
 
Sunt interzise: 
 

 importul de: substanțe explozive, praf de pușcă, produse chimice, arme, muniții, materiale pornografice, 
toate materialele interzise de religia islamică (inclusiv idoli ai altor religii și Biblii), băuturi alcoolice, carne 
de porc și produse din carne de porc, plante vii sau animale vii, medicamente, steroizi, substanțe 
narcotice sau psihotrope, harpoane sau dispozitive similare de pescuit sub apă; 

 posesia și importul de droguri, care sunt infracțiuni pedepsite cu închisoare pe viață; 
 exportul tuturor categoriilor de broaște țestoase; 
 exportul tuturor obiectelor confecționate din carapace de broască țestoasă; 
 exportul de coral negru în orice formă a sa. 

 
Ameninţări teroriste 
 

 Riscul ameninţărilor teroriste în Maldive este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere 
riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume. 

 
 Recomandăm cetăţenilor români care se deplasează sau se află în Maldive să consulte periodic 

informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să respecte recomandările acestora. Recomandăm, de 
asemenea, consultarea periodică a paginii web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro), 
rubrica Sfaturi de călătorie – Alerte de călătorie. 
 

Siguranţă şi criminalitate 
o Pe tot teritoriul statului, călătorilor români li se recomandă să dea dovadă de vigilenţă şi să se deplaseze, 

pe cât posibil, însoţiţi de localnici de încredere. 
o În cazul unui atac, călătorii sunt sfătuiţi să nu opună rezistenţă şi să anunţe imediat autorităţile locale, la 

numerele indicate. 
o Prefix telefonic internațional +960 (nu există prefixe locale) 

 
Numere de telefon de urgență: 
 

 poliție 119 
 pompieri 118 
 ambulanță 102 
 Spitalul ADK (Male) 313553 
 Spitalul Indira Gandhi Memorial (Male) 336658 


