
 

Recomandări generale pentru Sri Lanka: 

 
 Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le 

expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini. 
 Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. 
 În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. 
 Este strict interzisă părăsirea teritoriului srilankez cu plante cu rădăcini, insecte, păsări, şerpi, animale și pești 

ornamentali vii, ținând seama că reglementările locale din acest domeniu sunt deosebit de drastice. 
 Se recomandă ca, pe cât este posibil, femeile să nu se deplaseze neînsoţite în Sri Lanka în scop turistic. În ultima 

perioadă s-a înregistrat un număr îngrijorător de mare de agresiuni sexuale care au avut loc asupra unor persoane 
de sex feminin, din state occidentale, aflate în Sri Lanka în scop turistic. 

Se recomandă, în general, tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Sri Lanka, să respecte obiceiurile şi 

tradiţiile localnicilor şi să manifeste înţelegere faţă de simbolurile religioase budiste. Au fost cazuri de turiști 

străini arestați pentru faptul că au efectuat fotografii în care erau poziționați cu spatele la statuia ce îl reprezintă 

pe  Buddha. 

Persoanele care fac parte din grupuri turistice nu trebuie să se despartă de grup şi trebuie să urmeze sfaturile 

conducătorului grupului. Se recomandă folosirea traseelor turistice a căror securitate este asigurată suplimentar 

de autoritățile locale. 

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 la Colombo. 

 

Atenţie! Traficul, posesia sau consumul de droguri se pedepsesc cu moartea. 

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, trebuie 

apelate următoarele numere de urgenţă: 

 
 Urgenţă Poliţie: 011-243 3333; 119. 
 Sediul central poliţie: 011-242 1111. 
 Poliţie turişti: 011-2433342. 
 Ambulanţă: 011-422 2222. 
 Serviciul accidente: 011- 269 1111. 

Se recomandă, de asemenea, contactarea Ambasadei României la Colombo, care poate acorda asistenţa 

consulară necesară, în condițiile prevăzute de legile din Sri Lanka. 
  
Sistemul medical 

Pentru cetăţenii români care se află temporar în Sri Lanka, în scop turistic, se recomandă încheierea unei asigurări 

medicale de călătorie valabilă pe întreaga durată a şederii. 



Majoritatea unităţilor medicale din Colombo acceptă asigurările medicale de călătorie încheiate în alte ţări. Există, 

de asemenea, posibilitatea încheierii unei asigurări medicale pe teritoriul Sri Lanka, care acoperă atât cheltuielile 

de spitalizare, cât şi medicaţia necesară. 

Nu sunt obligatorii vaccinări speciale. 

  

Condiţii privind traficul auto 

 
 Circulaţia auto 

Traficul auto se desfăşoară pe partea stângă a drumului (sistemul britanic). Nu se recomandă cetățenilor români 

să conducă autoturisme în Sri Lanka. În unele cazuri accidentele minore în trafic au degenerat în tragedii soldate 

cu altercații, care au adus la răniri grave sau chiar la decese, având în vedere că unii șoferi sri lankezi posedă în 

autovehicule bâte de cricket,arme albe sau arme de foc. În caz de accident, în cele mai multe cazuri, indiferent de 

împrejurările producerii acestuia, cetățeanul străin este de regulă declarat vinovat. În plus, nu toţi polițiștii 

Serviciului de circulație rutieră sunt vorbitori de limba engleză. Formularele de constatare a accidentului sunt 

redactate în limba sinhaleză şi tamilă. 

  
 Starea drumurilor 

Starea drumurilor este în general satisfăcătoare. 

  
 Centura de siguranţă 

Centura de siguranţă este obligatorie. 

 

Limitele de viteză sunt: 
 50km/h în localităţi; 
 110 km/oră pe autostrăzi; 
 72 km/h pe drumuri naționale în afara localităţii. 
  
 Permisul de conducere 

Pe baza permisului de conducere emis de autoritățile străine (române), Departamentul pentru Permise de 

Conducere Auto din cadrul Poliției Colombo eliberează un permis de conducere provizoriu, document care 

permite cetățenilor străini (inclusiv români) să conducă autovehicule în Sri Lanka. Conducerea autovehiculului tip 

tuc-tuc necesită permis temporar sri lankez de conducere auto. 

 

Utilizarea cărţilor de credit 

Majoritatea cărţilor de credit internaţionale sunt acceptate pe scară largă în Sri Lanka, în magazine, restaurante, 

hoteluri etc. 
  
Reglementări vamale 

Obiectele permise fără plata taxelor vamale sunt următoarele: 
 200 ţigări sau 250g de tutun (împreună mai puţin de 250g); 
 2 sticle vin; 
 1.5l băuturi spirtoase; 
 cadouri în o valoare de până la 250 USD. 

Sumele în valută, care depăşesc 10.000 USD sau echivalent, trebuie declarate la intrarea în ţară, în caz contrar 

valuta se confiscă, iar persoana în cauză este reținută. 

  
Regimul animalelor de companie 

Importul / intrarea animalelor de companie în Sri Lanka este permis numai în baza unui permis eliberat de 

“Department of Animal Production and Health” (DG/AP&H), în baza certificatelor internaţionale corespunzătoare. 



 


