
INFO UTILE 
  
Amenințări teroriste 
Pericolul producerii unor atacuri armate sau agresiuni de natură teroristă este relativ redus în comparație cu alte 
state. Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească în permanență anunțurile şi recomandările făcute de 
autoritățile locale şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro), 
rubrica Sfaturi de călătorie – Alerte de călătorie. 
  
Siguranță şi criminalitate 
Există riscuri de securitate în zonele urbane, din cauza degradării condițiilor socio-economice şi creșterii 
delicvenței, pe fondul răspândirii traficului şi consumului de droguri. Locurile cele mai des întâlnite unde au loc 
furturi şi agresiuni rămân zonele frecventate de turiști. Se recomandă călătorilor să nu-şi expună obiectele de 
valoare (bijuterii, telefoane portabile, aparate fotografice), să nu se deplaseze cu sume mari de bani asupra lor şi 
să-şi păstreze într-un loc sigur actele de identitate. De asemenea, este recomandat să se evite, pe cât posibil, 
deplasările pe jos, mai ales noaptea, în cartiere defavorizate sau mărginașe. 
În cazul unor excursii în insulele ce compun arhipelagul Capul Verde, turiștii sunt sfătuiți să fie însoțiți de ghizi 
locali care cunosc locurile şi să rămână pe cât posibil în grup, mai ales după căderea nopții. 
Turiștii sunt sfătuiți să fie atenți la pericolele potențiale ale mării (curenți puternici, valuri mari, stânci submarine). 
În cazul unor incidente care afectează siguranța persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactați poliția 
locală, precum şi Ambasada României la Dakar, Senegal. 
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităților, trebuie 
apelate următoarele numere de urgenţă: 

 Numărul național gratuit al Poliției: 800 11 34 
 Insula Sao Vicente: 231 46 31 
 Insula Boa Vista: 251 11 32 
 Insula Brava: 285 11 32 
 Insula Fogo: 281 11 32 (S. Filipe), 283 10 73 (Mosteiros), 282 11 80 (Cova Figueiro) 
 Insula Maio: 255 11 32 
 Insula Sal: 241 11 32 (Espargos), 242 11 32 (Santa Maria) 
 Insula Santo Antao: 221 11 32 (Ribeira Grande), 222 11 32 (Porto Novo), 225 11 32 (Ponta do Sol), 223 

12 92 (Paul) 
 Insula Sao Nicolau: 235 11 32 (Ribeira Brava), 236 11 32 (Tarrafal) 
 Insula Santiago: 132 sau 262 13 32 (Praia), 269 13 32 (Pedra Badejo), 267 11 32 (Ribeira Grande), 265 11 

32 (Santa Catarina), 272 10 60 (Picos), 271 11 85 (Orgaos), 273 11 32 (Calheta), 266 11 32 (Tarrafal), 268 
11 32 (S. Domingos). 

  
Sistemul medical 
În condițiile în care capacitățile medicale locale sunt reduse, iar stocurile de medicamente limitate (mai ales în 
afara capitalei Praia), vă recomandăm cu insistență să încheiați o asigurare medicală de sănătate înainte de a 
pleca în 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). 
 
Riscul contactării unor boli precum virusul rabic, meningita, febra tifoidă, malaria, febra galbenă şi holera este 
destul de redus.  
Se recomandă respectarea unor măsuri individuale de protecție:  

 spălarea mâinilor cât mai des cu putință;  

 atenție la calitatea alimentelor şi evitarea achiziționării de pe stradă;  

 consumarea apei sau a altor lichide numai din recipiente sigilate, desfăcute în fața consumatorului; 

 evitarea consumului de înghețată, gheață, lapte nepasteurizat în locuri nesigure;  

 spălarea şi curățarea fructelor şi legumelor;  

 evitarea consumului de fructe de mare crude (scoicile). 
Pentru intrarea în Capul Verde nu este obligatoriu nici un vaccin (cu excepția unor cazuri de epidemie). 
 
Numere utile: 
Protecția civilă (număr gratuit): 800 11 12 
Spitale şi centre medicale: 

 Insula Sao Vicente, Hôpital Baptista de Sousa din Mindelo: +238 232 73 55 
 Insula Boa Vista: +238 251 11 67 

http://www.mae.ro/


 Insula Brava: +238 285 11 30 
 Insula Fogo: +238 281 11 30 (S. Filipe), +238 283 10 34 (Mosteiros), +238 282 11 30 (Cova Figueiro) 
 Insula Maio: +238 255 11 30 
 Insula Sal: +238 241 11 30 (Espargos), +238 242 11 30 (Santa Maria) 
 Insula Santo Antao: +238 221 11 30 (Ribeira Grande), +238 222 11 30 (Porto Novo), +238 225 11 30 (Ponta 

do Sol), +238 223 11 30 (Paul) 
 Insula Sao Nicolau: +238 235 11 30 (Ribeira Brava), +238 236 11 30 (Tarrafal) 
 Insula Santiago: 

o Praia: Spitalul Agostinho Neto 130 ou +238 260 10 10 şi mai multe clinici private, dintre care Praia 
Clinica (din cartierul Prainha, Cha Areia, lângă Ambasada Franţei): +238 261 47 68, +238 1 30 62 

o Pedra Badejo: +238 269 13 30 
o Santa Catarina: +238 265 11 30 
o Tarrafal: +238 266 11 30 
o Trindade: +238 264 50 17 
o Calheta: +238 273 11 30 
o Ribeira Grande: +238 267 11 20 
o Orgaos: +238 271 11 29 
o Picos: +238 272 11 30 
o S. Domingos: +238 268 11 30 

  
 
 
Condiţii privind traficul auto 
Circulația auto 
Circulația auto pe drumurile publice se desfășoară pe banda din dreapta a sensului de mers. Sistemul de circulație 
este similar celui european, cu volanul pe partea stângă. Sistemul de semnalizare este foarte redus. Se acordă 
prioritatea de dreapta. 
  
Starea drumurilor 
Drumurile principale sunt asfaltate sau pavate şi se află într-o stare relativ bună. În zonele rurale, în sezonul 
ploios, se recomandă folosirea unor autoturisme de teren. 
  
Parcul auto 
Parcul auto este constituit în proporție de peste 90% din vehicule de ocazie importate din Occident. Din cauza 
stării tehnice precare a autoturismelor, există în permanență riscul producerii unor accidente. 
  
Închirierea de autovehicule 
În cazul închirierii unor autovehicule, se recomandă încheierea unei asigurări complete pentru daune. 
Conducătorii auto nu dispun, de obicei, de asigurări. 
  
Permisul de conducere 
Pentru perioade de scurt sejur, pot fi folosite permisele de conducere europene. Pentru perioade de lungă 
ședere, trebuie achiziționat permis local, fără examen, numai cu prezentarea celui european care nu se reține. 
  
Informaţii pentru cazuri de accident de circulație 
În caz de accident se anunță poliția, pompierii şi salvarea. Chiar şi pentru tamponări ușoare, practica este de a 
anunța poliția, fără a se deplasa vehiculele implicate. 
  
Utilizarea cărților de credit 
Cărţile de credit şi cecurile de călătorie sunt admise tot mai frecvent în bănci şi unele magazine. Cardurile 
MASTERCARD nu sunt acceptate la toate bancomatele sau POS-urile, de preferat fiind utilizarea cardurilor VISA. 
Banca locală Caixa Economica nu încasează comisioane la schimbul valutar. De asemenea, se pot efectua 
schimburi valutare relativ avantajoase la recepțiile hotelurilor. 
  
Reglementări vamale 
În general, nu există restricții vamale pentru turiștii străini, nici la mărfuri şi nici la sumele în valută la intrare, cu 
condiția declarării acestora. 
 



 
FOARTE IMPORTANT! 
Va rugam sa consultati si informatiile oficiale de pe site-ul MAE.ro, aceasta pagina nu este oficiala, este doar de 
informare. 
https://www.mae.ro/travel-conditions/29355#709 
 

https://www.mae.ro/travel-conditions/29355#709

