
 
 
Condiţii de intrare şi regim de şedere in Cipru 
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Cipru. 
Intrarea în Cipru este permisă pe baza paşaportului sau a cărţii de identitate în curs de valabilitate. Aceeaşi regulă 
se aplică şi în cazul călătoriei în partea de nord a insulei, zonă care nu se află sub jurisdicția autorităților de la 
Nicosia. 
 
Punctele de intrare în Republica Cipru recunoscute oficial sunt: 
În vederea intrării pe teritoriul Republicii Cipru, se recomandă intrarea doar prin următoarele puncte de frontieră: 
aeroporturile internaţionale Larnaca si Pafos, precum şi porturile Limassol, Larnaca, Latsi şi Pafos, situate în zona 
aflată sub controlul efectiv al autorităţilor guvernamentale ale Republicii Cipru. 
 
Atenţie! La data de 12 iunie 2012, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cipru a informat că intrarea pe 
teritoriul acestei ţări prin alte porturi sau aeroporturi situate în zona în care guvernul Republicii Cipru nu îşi 
exercită controlul efectiv este considerată ilegală, conform art. 12 din Legea privind imigrările şi străinii.    
 
Ameninţări teroriste 
Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Cipru nu poate fi exclus din faţa acestei 
ameninţări. 
Republica Cipru nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional. 
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile cipriote şi să 
accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro). 
  
Siguranţă şi criminalitate 
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai 
apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii documentelor româneşti, se recomandă sesizarea, în primul rând, a 
biroului local de poliţie, cât şi a Secţiei Consulare a Ambasadei României din Nicosia. 
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cipriote, 
trebuie apelate următoarele numere de urgenţă: 

 Poliţie, Pompieri, Salvare – 199 şi 112 

 Serviciile de poliţie: 

 Nicosia 22. 80.20.20 

 Famagusta – 23. 80.30.30 

 Larnaca – 24.80.40.40 

 Limassol – 25. 80.50.50 

 Pafos – 26.80.60.60 
Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi, ci explicaţi acest lucru dispecerului! 
  
Particularităţi ale situaţiei politice 
Republica Cipru este membru deplin al Uniunii Europene din anul 2004. Insula este divizată de o „Linie Verde” 
(« zonă tampon » a ONU) care separă partea de nord, aflată sub controlul comunităţii turc-cipriote (unde acquis-
ul european este temporar suspendat) de zona aflată sub controlul guvernului Republicii Cipru. 
Prin Rezoluţia CSONU din 18 noiembrie 1983, ONU a cerut statelor membre să nu recunoască auto-proclamata 
« Republică Turcă a Ciprului de Nord ». România nu a recunoscut această entitate. 
  

http://www.mae.ro/


Sistemul medical 
Asigurarea medicală este obligatorie în Cipru. 
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de 
Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. 
În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul 
cipriot al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa de asigurare medicală. Acesta va indica unitatea sau unităţile 
medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în 
conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa 
de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar. 
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul 
E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare. 
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în 
orice ţară a Uniunii Europene. 
Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi http://www.cnas.ro/casmb/page/cardul-european.html. 
Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, 
facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie 
de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii 
de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit. 
Vă recomandăm să încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi 
poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în 
caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea 
plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc. 
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de 
boală. 
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale. 
Cetăţenii români care au nevoie de asistenţă sau servicii medicale pe timpul prezenţei lor în Cipru pot apela 
numerele de telefon ale spitalelor, după cum urmează: 

 Spitalul General din Nicosia: 22.60.30.00  

 Spitalul General din Larnaca: 24.80.05.00  

 Spitalul General din Limassol: 25.80.11.00  

 Spitalul General din Pafos: 26.80.32.60 

 Spitalul General din Paralimni: 23.20.00.00 
  
Condiţii privind traficul auto 
Circulaţia auto: 
În Cipru circulaţia auto se efectuează pe partea stângă a drumului, în sistem britanic. 
 
Limitele de viteză admise: 
 Autostradă – 100 km/h (viteza minimă admisă este de 65 km/h) 
 Pe toate celelalte drumuri – 80 km/h, dacă nu este un indicator care prevede o limită mai redusă. 
 În interiorul localităţilor – 50 km/h, dacă nu este un indicator care prevede o limită mai redusă. 
 
Centura de siguranţă: 
Pe drumurile publice folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.  

 
Folosirea telefonului mobil la volan: 
Folosirea telefoanelor mobile în autovehicule este permisă numai în sistemul „hands-free”. 

 
Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului: 
În Republica Cipru este interzisă folosirea aparatelor antiradar. Aceasta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
amendă de minim 854 euro sau cu privarea de libertate, în funcţie de decizia judecătorului. 
Pentru alte informaţii privind traficul auto, regimul asigurărilor obligatorii şi taxele de drum, vă recomandăm 
consultarea informaţiilor furnizate de Organizaţia de Turism a Ciprului (tel:  22.69-1100  sau  22.69-1216; 
web: www.cyprustourism.org). 
 
Permisul de conducere: 
Permisul de conducere românesc este valabil în Cipru. 
 

http://www.cnas.ro/
http://www.cnas.ro/casmb/page/cardul-european.html
http://www.cyprustourism.org/


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie: 
În caz de accident, indiferent de gravitatea acestuia, nu se părăseşte locul până la sosirea poliţiei şi efectuarea 
cercetărilor. Se vor nota elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de 
asigurare a acestuia. 
 
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi autorităţile abilitate, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă 
pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Cipru. 
 
În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale 
procedează la întocmirea formalităţilor necesare şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului 
neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să apeleze la o firmă specializată din Cipru sau din România. Firma 
în cauză se ocupă de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului, iar Ambasada României eliberează 
paşaportul mortuar. 
Ambasada dispune de evidenţe şi coordonate de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni 
în astfel de cazuri. 
  
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul rutier sau conduita în caz de accident: 
 199 sau 112 – Servicii de urgenţă 
 22.80.80.53 – Dispeceratul Poliţiei Naţionale 
  
Utilizarea cărţilor de credit   
În Cipru sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Ele pot fi folosite la toţi distribuitorii de produse sau 
servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează 
bancnote euro. 
Eurocheques sunt acceptate de toate băncile, magazinele şi restaurantele. În cazul pierderii / furtului cărţii de 
credit, trebuie notificată telefonic banca emitentă şi serviciul cipriot JCC Payment Systems Ltd. la tel. 22.86.81.00. 
  
Reglementări vamale 
Regulamentul vamal cipriot conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. 
Este permisă introducerea, fără plata taxelor vamale, a bunurilor de folosinţă personală, constatate de către 
funcţionarul vamal că nu sunt destinate unor scopuri comerciale. 
Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 de ţigări sau 100 de ţigări de foi sau 50 trabucuri sau 250 
grame tutun; 1 litru spirt sau 2 litri de vin, 50 grame de parfum; alte bunuri (mai puţin bijuterii), a căror valoare nu 
depăşeşte 170 euro. Persoanele sub vârsta de 17 ani nu au dreptul să transporte produse din tutun şi băuturi 
alcoolice. 
Importul de valută este liber şi nelimitat. Persoanele care doresc să îşi rezerve dreptul de re-export a sumei de 
bani cu care au intrat în Cipru sunt sfătuite să declare la vamă sumele mai mari de 1.700 euro sau orice altă valută 
echivalentă cu această sumă. Departamentul Vămilor exercită un control foarte strict cu privire la exportul valutei. 
Exportul acesteia este permis numai în baza unei autorizaţii a Băncii Centrale sau a declaraţiei făcută la sosire. 
  


