
 
INFORMATII UTILE TURCIA 

 

Reglementări vamale: 

 

 Cetăţenii români pot introduce pe teritoriul Republicii Turcia suma maximă de 10.000 USD, 

sumă ce trebuie declarată la punctul de trecere a frontierei. 

 Datorită legislaţiei locale, nu foarte explicită în ceea ce priveşte noţiunea de „antichităţi”, este 

necesar ca la achiziţionarea de obiecte de artă să solicitaţi factura şi un certificat oficial, care să 

ateste că obiectele respective pot fi exportate legal. 

 În cazul în care vânzătorul nu oferă acest certificat, este necesar să vă adresaţi unui unităţi a 

Ministerului Culturii ori unui muzeu, pentru a obţine un astfel de certificat înainte de ieşirea din 

Turcia. 

 

Sistemul medical: 

 Turcia are un sistem medical mixt, compus din unităţi medicale de stat şi private. Atât unităţile 

private, cât şi cele publice oferă servicii medicale contra cost. 

 Asigurările medicale de călătorie sunt acceptate de către unităţile medicale, însă există 

posibilitatea ca anumite companii de asigurări să nu deconteze cheltuielile realizate la unele 

dintre unităţile medicale neafiliate. 

 Cetăţenii români sunt sfătuiţi să încheie o asigurare medicală înainte de intrarea pe teritoriul 

Turciei! Companiile locale nu mai pot elibera asigurări medicale de călătorie decât cetăţenilor 

turci sau cetăţenilor străini care au drept legal de rezidenţă în Turcia şi deţin un cod numeric 

personal de Turcia. 

 Este necesar ca valoarea poliţei să fie de cel puţin 30.000 de Euro 

 Înainte de plecare cetăţenii români sunt sfătuiţi să se informeze care sunt unităţile medicale din 

Turcia care recunosc poliţa de asigurare respectivă. 

 

Recomandări: 

 Întrucât au existat cazuri când cetăţeni români aflaţi pe teritoriul Turciei au fost reţinuţi de 

poliţia locală din cauza unor coincidenţe de nume/prenume cu cel al unor persoane care au 

comis infracţiuni pe teritoriul acestui stat, este recomandabil să deţineţi asupra dumneavoastră 

şi cartea de identitate românească(care include date suplimentare de identificare). 



 Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână 

pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze reprezentanţelor 

diplomatice/consulare ale României din Turcia şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând 

coordonatele personale, pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă. 

 

Comercializarea băuturilor alcoolice: 

 

 În Turcia, băuturile alcoolice sunt supuse unor restricţii privind vânzarea şi publicitatea, acestea 

fiind comercializate numai in timpul zilei, între orele 06:00 şi 22:00 

 

Regimul animalelor de companie: 

 

 Călătorilor li se permite să transporte un număr de 2 animale de companie (numai câini, pisici şi 

păsări) sau 10 peşti de acvariu, cu condiţia să deţină certificat medical antirabic eliberat de către 

o instituţie medicală română, document cu înregistrarea vaccinurilor şi a semnalmentelor, 

confirmarea efectuării examenului medical de către un medic veterinar, un container special 

pentru transportul animalelor de companie. 

 

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului 

 

 În Turcia, utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor şi a aparatelor antiradar este interzisă 

şi este considerată contravenţie, fiind pedepsită cu amenzi substanţiale şi confiscarea 

aparatului. 

 

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie 

 

 În caz de accident uşor/cu răniţi, autovehiculul nu va fi mişcat din loc până la sosirea organelor 

de poliţie. Pentru accidentele care au loc în afara oraşelor competenţa revine Jandarmeriei. 

 În caz de accident soldat cu deces, conducătorii auto implicaţi sunt reţinuţi până la data stabilirii 

vinovăţiei de către autorităţile judiciare. 

 Este necesară solicitarea unei copii a raportului constatator întocmit de poliţie. 

 În situaţia în care autovehiculul este imobilizat pentru un timp mai îndelungat, înainte să părăsiţi 

teritoriul Turciei este necesar să se solicite de la autoritatea vamală anularea sau suspendarea 

înregistrării autovehiculului pe numele dumneavoastră, în urma căreia v-a fost aplicată şi o viză 

specială în paşaport (la intrarea în Turcia). În urma acestui demers este necesar a vi se elibera un 

document care să vă permită părăsirea teritoriului Turciei, fără autovehiculul respectiv. 

 

 

Permisul de conducere: 

 Permisul de conducere auto emis de autorităţile române este valabil în Turcia. 

 Pentru perioade mai lungi de şedere este necesară deţinerea unui permis de conducere 

internaţional. 



 

Alte recomandări: 

 

 Referitor la introducerea în Turcia de dispozitive de tip dronă, vă informăm că utilizarea acestora 

este interzisă fără obţinerea unei aprobări scrise în prealabil de la autorităţile turce competente 

(Comandamentul Aviaţiei Civile). 

 Utilizarea dronelor intră sub incidenţa legilor 5431 din 10.11.2015 şi 2920 a Aviaţiei Civile, 

precum şi a Decretului nr. 33 emis la data de 01.09.2016, întocmit în baza Legii 674, art.144. 


