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Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetăŃenilor români care doresc să 
călătorească în Canada, cu ocazia Olimpiadei de Iarnă - 2010, să se informeze 

înainte de plecare asupra condiŃiilor de călătorie din Ńara de destinaŃie, inclusiv asupra 
condiŃiilor meteorologice. 

 
Acest Ghid de călătorie este destinat exclusiv cetăŃenilor români care doresc să 

călătorească în scop turistic. 
 
 
 
 

MAE vă urează călătorie plăcută! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preciz ăm că  acest Ghid ofer ă câteva date esen Ńiale pentru că lătoria 
dumneavoastr ă, dar nu înlocuie şte o informare complet ă, pe care v ă 

sfătuim să o faceŃ i înainte de plecarea în str ăinătate. 
Indiferent de zona aleasă de dumneavoastr ă pentru c ălătorie, v ă 

recomand ăm să consultaŃ i website-ul MAE: www.mae.ro  
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RREECCOOMMAANNDDĂĂRRII  

 

Înainte de plecare:  

NU UITATI! 

 

CetăŃenii români au nevoie de viză pentru a intra în Canada. 

Nu există posibilitatea obŃinerii vizei la frontieră.  

Vizele se obŃin de la Ambasada Canadei în România. 

 

Date de contact: 

Cancelaria: 011411 Str. Tuberozelor nr.1-3, Sector 1, Bucureşti 

Telefon: (0040-21) 307 50 00 

Fax: (0040-21) 307.50.15 (comercial); 307.50.10 (administraŃie şi consulară); 307.50.16 (CIDA) 

Site Web: http://geo.international.gc.ca/canada-europa/romania/ 

 E-mail: bucst@international.gc.ca 

Program de lucru: luni-joi: 8.30-17.00; vineri: 8.30-14.00 

 

Pentru detalii suplimentare privind regimul vizelor canadiene şi al imigraŃiei, recomandăm 

consultarea informaŃiilor prezentate de autorităŃile canadiene: 

 

• Ministerul Afacerilor Externe al Canadei  (www.fac-aec.gc.ca) 

• Ambasada Canadei din Bucure şti  

(http://geo.international.gc.ca/canada%2Deuropa/romania/) 

• Ministerul canadian al Cet ăŃeniei şi Imigra Ńiei  (www.cic.gc.ca/) 

 

Persoanele cu dizabilităŃi, care doresc să călătorească în Canada, pot obŃine informaŃi utile 

accesând www.pwd-online.ca – unde pot găsi un ghid de călătorie.  

 

AsiguraŃi-vă că paşaportul dumneavoastră este valabil cel puŃin 6 luni de la data la care vă 

planificaŃi să intraŃi în Canada.  

 



. GHID DE CĂLĂTORIE CANADA VANCOUVER OLIMPIADA DE IARNĂ 2010 

 3 

Recomandăm ca la planificarea călătoriei în Canada, în cazul în care aveŃi escală în Statele 

Unite ale Americii şi ieşiŃi din zona internaŃională a aeroportului, să luaŃi în considerare faptul 

că aveŃi nevoie de viză de tranzit.  

 

De asemenea, vă recomandăm să luaŃi în considerare noile măsuri luate de autorităŃile celor 

două state privind controlul antiterorist, care presupune un control riguros al bagajelor şi 

persoanelor, inclusiv introducerea scanării corporale. Acest lucru va creşte timpul de 

aşteptare la îmbarcarea în avion chiar şi cu câteva ore.  

 

Vă atenŃionăm că autorităŃile americane nu permit intrarea sau tranzitarea teritoriului SUA cu 

titluri de călătorie.  

 

Canada nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naŃional şi riscul unor astfel de ameninŃări în 
această Ńară este scăzut. łineŃi cont de faptul că terorismul este un fenomen global, 
nelocalizat. Prin urmare nici o Ńară nu poate fi exclusă din faŃa acestei ameninŃări. 
 
łineŃi cont de faptul că OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii a ridicat nivelul de alertă cu privire la 
virusul AH1N1 la stadiul de pandemie. Pentru mai multe informaŃii, vă recomandăm să 
consultaŃi site-ul OMS, la adresa: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 
 
În cazul în care urmaŃi un tratament şi aveŃi cu dumneavoastră medicamentele necesare, 
este util să aveŃi reŃeta prescrisă de medic. Nu luaŃi decât cantităŃile necesare pentru uzul 
personal. 
 
ProcuraŃi-vă din timp biletele de intrare la întrecerile sportive ce se desfăşoară în cadrul 
Olimpiadei de Iarnă! 
 
Încheia Ńi o asigurare de c ălătorie înainte de a pleca din România! 
 
Încheierea unei asigurări de călătorie vă scuteşte de cheltuieli suplimentare în cazul nedorit 
al unor situaŃii neprevăzute. 
 
Asigurarea de călătorie are valabilitate în toate Ńările lumii şi poate să acopere de la riscurile 
de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenŃe 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. 
 
VerificaŃi riscurile poliŃei dumneavoastră în funcŃie de profilul vacanŃei alese, astfel încât să fiŃi 
acoperiŃi şi dacă aveŃi în vedere să practicaŃi sporturi de iarnă. 
 
Vă recomandăm să vă încheiaŃi şi asigurarea de via Ńă, care s-a dovedit benefică pentru 
familiile celor decedaŃi în urma unor accidente sau din motive de boală. 
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Încheia Ńi cu prioritate o asigurare medical ă! 
 
O asigurare medicală separată poate fi încheiată doar în România, înainte de plecare. 
 
Canada nu suportă cheltuielile privind serviciile de spitalizare şi cele medicale, care sunt 
foarte costisitoare. 
 
În cazul nedorit în care aveŃi nevoie de asistenŃă medicală sau spitalizare şi nu dispuneŃi de o 
asemenea asigurare, cheltuielile trebuie suportate de dumneavoastră. 
 
Recomandăm ca aceste poliŃe de asigurare să acopere întreaga durată a călătoriei, din ziua 
plecării din România până în ziua întoarcerii. 
 
În Canada nu este recunoscut permisul de conducere românesc. Dacă intenŃionaŃi să 
închiriaŃi un autovehicul pe durata şederii dumneavoastră în Canada, ŃineŃi cont de faptul că 
trebuie să obŃineŃi înainte de plecare un permis internaŃional de conducere.  
 
Condi Ńii vamale  
 
Vă recomandăm să evitaŃi  introducerea în Canada a produselor alimentare (fructe, legume, 
carne) deoarece pot fi confiscate la vamă.  
 
Este total interzisă introducerea, în Canada, a armelor de foc, armelor albe şi spray-urilor 
paralizante sau iritante (exemplu: spray-urile cu piper). 
 
Pentru informaŃii, puteŃi accesa http://www.cbsa.gc.ca/travel-voyage/menu-eng.html - 
Canada Border Services Agency .  
 
Nu vă oferi Ńi să transporta Ńi bagajele unor persoane str ăine!  Există riscul ca, fără să ştiŃi, 
în aceste bagaje să se afle droguri sau obiecte interzise. Faptul că nu cunoaşteŃi ce 
transportaŃi nu vă poate absolvi de pedeapsă, atâta timp cât bagajul este pe numele 
dumneavoastră. 
 
łineŃi cont de faptul că limitele cantitative pentru anumite produse care se introduc în 
Canada sunt: 1.4 litri băuturi spirtoase; 1.5 litri vin ;8.5 litri bere; maximum 200 Ńigări ; 50 de 
trabucuri ; 200 grame de tutun fabricat. 
 
Aten Ńie!  Pentru cadouri ce depăşesc suma de 60 dolari canadieni se aplică taxe vamale. 
 
Dacă dori Ńi să căl ători Ńi înso ŃiŃi de minori  
 
Trebuie să aveŃi asupra dumneavoastră, pe lângă paşaportul minorului si actul de nastere al 
acestuia. 
 
De asemenea, trebuie să aveŃi asupra dumneavoastră documenele prin care se dovedeşte 
custodia minorului, atunci când este cazul.  
 
În cazul în care minorul nu este copilul dumneavoastră trebuie să deŃineŃi declaratia in forma 
autentica, a parintilor.  
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Când ajungeŃ i pe Aeroportul Interna Ńional Vancouver  
 
PuteŃi să cereŃi informaŃii despre Jocurile Olimpice de Iarnă de la angajaŃii aeroportului, 
special echipaŃi cu veste verzi şi roşii.  
 
łineŃi cont de faptul că terminalele aeroportului vor fi extrem de aglomerate.  
 
Pentru a ajunge de la Aeroportul InternaŃional Vancouver în oraş, puteŃi să utilizaŃi noua linie 
feroviară – Canada Line- prin intermediul căreia puteŃi ajunge în centrul oraşului în 
aproximativ 25 de minute.  
 
Pentru mai multe detalii, puteŃi accesa website-ul Aeroportului InternaŃional Vancouver, la 
adresa : http://www.yvr.ca/en/Default.aspx 
 
Pentru a afla mai multe informaŃii despre măsurile de securitate pe care autoritățile 
canadiene le aplică pe aeroporturile internaŃionale din Canada, puteŃi să accesaŃi website-ul :  
http://www.catsa-acsta.gc.ca/  - Candian Air Transport Security Authority.  
 
Atunci când v ă aflaŃ i în Canada:  
 
SunteŃi responsabili pentru orice încălcare a legilor locale, chiar dacă nu le cunoaşteŃi! 
 
Nu consumaŃi droguri sau substanŃe interzise! RiscaŃi pedepse drastice! 
 
RespectaŃi mediul înconjurător. 
 
PăstraŃi documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărŃile de credit în 
locuri sigure şi nu le expuneŃi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în autovehicule. 
 
AveŃi grijă unde fumaŃi – în Canada este permis fumatul doar în spaŃii special amenajate. În 
caz contrar, există riscul să primiŃi amendă.  
 
łineŃi cont de faptul că în zonele în care se desfăşoară Jocurile Olimpice de Iarnă este 
interzis fumatul. Pentru mai multe informaŃii legate de locurile în care este permis fumatul, vă 
recomandăm să accesaŃi: http://www.vancouver2010.com/olympic-spectator-guide/travelling-
to-canada/useful-facts/ 
 
AnunŃaŃi urgent poliŃia locală în cazul în care sunteŃi victima unor incidente nedorite (furt, 
accident). AutorităŃile locale sunt singurele abilitate să ia măsuri în astfel de situaŃii. CereŃi 
întotdeauna o dovadă/constatare a poliŃiei locale privind evenimentul căruia i-aŃi căzut victimă 
(furt, accident, agresiune etc.). PuteŃi cere asistenŃă consulară celui mai apropiat oficiu 
consular românesc. 
 
În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm să sesizaŃi atât a biroul local de 
poliŃie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat. 
 
Canada este o Ńară sigură din punctul de vedere al criminalităŃii. InfracŃiuni minore de tipul 
furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini sunt mai frecvente în zone 
aglomerate (gări, staŃii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe 
autostrăzi). De asemenea, există trei oraşe cu potenŃial infracŃional ridicat (trafic şi consum 
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de substanŃe halucinogene, jafuri armate, schimburi de focuri de armă, răpiri etc.), în care 
crima organizată intră în cotidian: Toronto, Vancouver şi Montreal.  
 
Pentru mai multe informaŃii în legătură cu siguranŃa dumneavoastră, puteŃi să accesaŃi 
website-ul SafeCanada, la adresa www.safecanada.ca. 
 
Telefoane de urgenŃă locale:  

• FormaŃi 911 – poliŃie, pompieri, salvare, alte servicii de urgenŃă.  
• FormaŃi 0 pentru a intra în legătură cu operatorul telefonic naŃional şi a solicita sprijin; 

(operatorul telefonic, în cazuri de urgenŃă, informează autorităŃile de poliŃie locale). 
 
Cum vă pot ajuta oficiile consulare româneşti!  
 

• Vă pot elibera un titlu de călătorie în cazul pierderii, furtului ori deteriorării actelor de 
identitate, pentru a vă putea întoarce în Ńară. 

 
• Vă pot recomanda diferiŃi prestatori de servicii pentru depăşirea unor situaŃii dificile în 

care v-aŃi putea afla la un moment dat (avocaŃi, translatori, unităŃi medicale). 
 

• Pot lua legătura cu familia dumneavoastră în cazul în care solicitaŃi acest lucru. 
 

• Vă pot asista în relaŃia cu autorităŃile locale, în cazul în care acest lucru este necesar 
şi pot interveni pentru acordarea ajutorului necesar (în caz de accident, deces, arest 
etc). 

 
ReŃine Ńi!  Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu vă pot 
asigura cazare, nu vă pot ajuta cu bani în cazul în care aŃi fost victima unui furt şi nici nu pot 
să vă scape de consecinŃele legii din Ńara respectivă, în cazul în care nu respectaŃi legislaŃia 
locală . 
 
Ambasada României la Ottawa  
Adresa: 655 Rideau Street, Ottawa, Ontario, K1N 6A3 
Telefon: 001(613) 789 3709; 001(613) 789 5345;  
                001(613)789 4037; 001(613) 789 4038 
Fax: 001(613)789 4365 
Web: http://ottawa.mae.ro/ 
 E-mail: romania@romanian-embassy.com 
 
Consulatul General al României la Montreal  
Adresa: 1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 610, etaj 6, H3A 2R7, Montreal, Québec 
Telefon: (001 514) 876.17.92; 876.17.93 ; 876.10.95  
Fax: (001514) 876.1797 
Economic: (001514) 504.82.35  
E-mail: romanian.consulate@bellnet.ca 
website: http://montreal.mae.ro/ 
 
Consulatul General al României la Toronto (în a cărui circumscripŃie consulară se află 
Vancouver) 
Adresa: 555 Richmond Street, Suite 1108, P.O. Box 210, Toronto, Ontario, Canada, M5V 3B1 
Telefon: 00-1-416-585-5802; 00-1-416-585-9177 
Fax: 00-1-416-585-4798; 00-1-416-585-9192 
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Site web: http://toronto.mae.ro 
E-mail: cgrt@romaniacanada.com 
 
Câteva informaŃ ii utile  
 
Oraşul Vancouver se află în regiunea canadiana British Columbia.  
 
Temperaturile în timpul iernii nu sunt foarte scăzute, dar vă recomandăm să verificaŃi 
condiŃiile meteorologice de fiecare dată când doriŃi să vă petreceŃi timpul în aer liber. Pentru 
mai multe informaŃii puteŃi accesa www.weatheroffice.gc.ca/canada_e.html 
 
Pentru a vă putea conecta aparatura electrică şi electronică ( aparat de ras, aparat de coafat, 
laptop, telefon mobil, etc) la reŃeaua de electricitate din Canada, aveŃi nevoie de adaptor.  
 
În Canada este utilizat sistemul metric de măsurare. łineŃi cont, printre altele, că : 
1 milă =1,6 kilometri; 
0,6 mile= 1 kilometru; 
30°C = 86°F; 
20°C = 68°F; 
0°C = 32°F; 
minus10°C = 14°F. 
 
Sunt acceptate majoritatea cărŃilor de credit, dar vă recomandăm să verificaŃi de fiecare dată 
înainte de a utiliza această metodă de plată, atât la magazine, cât şi la restaurante sau 
baruri.  
 
Băncile sunt deschise între orele 9.30 a.m - 4.30 p.m- ora locală, de luni până vineri. Cele 
mai multe dintre acestea au ATM-uri deschise 24 de ore din 24 de ore.  
 
Vă recomandăm să evitaŃi împrumutarea cărŃilor de credit personale, a cecurilor sau a altor 
documente personale, evitarea tranzacŃiilor pe internet, dacă nu există siguranŃa acestora. 
 
Vă recomandăm să aveŃi asupra dumneavoastră paşaportul atunci când intraŃi în baruri sau 
restaurantele în care se serveşte alcool. Documentul de identitate poate  să vi se ceară la 
intrare pentru a vi se verifica vârsta.  
 
Zonele în care se desfăşoară Jocurile Olimpice de Iarnă: 

• Vancouver: Canada Hockey Place; Vancouver Olympic Centre; Pacific Coliseum şi  
UBC Thunderbird Arena (cunoscut şi sub denumirea de Doug Mitchell Thunderbird 
Sports Centre). 

• Whistler: The Whistler Sliding Centre; Whistler Creekside şi Whistler Olympic Park. 
• Richmond:  Richmond Olympic Oval 
• West Vancouver: Cypress Mountain 

 
Pentru cazuri de urgenŃă, autorităŃile canadiene pun la dispoziŃia spectatorilor Olimpiadei de 
Iarnă spitalul St. Paul din Vancouver:  
 
St. Paul’s Hospital: 1081 Burrard St, Vancouver, Telephone: 604.682.2344 
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Alte adrese de spitale din zona Vancouver: 
 
Lower Mainland, UBC Hospital: 2211 Westbrook Mall, Vancouver, Telephone: 
604.822.7121 
Mount Saint Joseph Hospital: 3080 Prince Edward St, Vancouver, Telephone: 
604.874.1141 
Richmond, Richmond Hospital: 7000 Westminster Highway, Richmond, Telephone: 
604.278.9711  
Sea to Sky corridor, Lions Gate Hospital: 231 15th Street East, North Vancouver, 
Telephone: 604.984.5987 
Squamish General Hospital: 38149 Behrner Drive, Squamish, Telephone: 604.892.5211 
 
Aten Ńie! Nu există parcări pentru autoturisme în zonele în care se desfăşoară Jocurile 
Olimpice de Iarnă. Vă recomandăm să utilizaŃi transportul în comun, extrem de bine dezvoltat 
în Canada. 
 
Vă sfătuim să vă îmbrăcaŃi şi să vă încălŃaŃi potrivit pentru vremea umedă. łineŃi cont de 
faptul că, din cauza numărului extrem de mare de turişti din această perioadă, puteŃi fi nevoiŃi 
să aşteptaŃi foarte mult timp în aer liber, fără să aveŃi posibilitatea să vă încălziŃi sau să vă 
adăpostiŃi.  
 
Atunci când vă îndreptaŃi spre una dintre zonele în care se desfăşoară Jocurile Olimpice de 
Iarnă vă recomandăm să aveŃi la dumneavoastră, într-un loc accesibil, tichetul de intrare, pe 
care trebuie să îl procuraŃi din timp.  
 
Aten Ńie! De fiecare dată când veŃi intra într-una dintre zonele în care se desfăşoară 
întrecerile sportive, veŃi fi controlat corporal. Vă recomandăm să nu manifestaŃi irascibilitate 
sau nervozitate. Nu luaŃi cu dumneavoastră bagaje voluminoase în aceste zone.  
 
În zonele de desfăşurare a Jocurilor Olimpice de Iarnă singurele metode de plată sunt banii 
cash sau prin intermediul cardurilor Visa.   
 
 
Atunci când plecaŃ i spre România, de pe Aeroportul InternaŃ ional 
Vancouver  
 
Vă recomandăm să verificaŃi cursa aeriana la adresa : www.yvr.ca/en/Default.aspx. 
 
Vă sfătuim să ajungeŃi la aeroport cu cel puŃin 4 ore înainte de plecarea avionului.  
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