
Interdicţii de intrare în România 

Concomitent cu emiterea deciziei de returnare, Inspectoratul General pentru Imigrări dispune şi interzicerea 

intrării în România pentru o perioadă determinată. Această măsură poate fi dispusă de Inspectoratul 

General pentru Imigrări sau de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontier si ă în situaţia în care străinul 

nu a făcut obiectul unei măsuri de îndepărtare. 

Interzicerea intrării în România nu se dispune dacă străinul cu şedere ilegală face dovada că s-a aflat în 

imposibilitatea de a părăsi teritoriul României din motive umanitare sau din alte motive independente de 

voinţa sa. 

Instituirea măsurii interzicerii intrării în România se comunică străinilor, în scris, de către instituţia care a 

luat măsura, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii acesteia, precum şi informaţiile privind 

căile de atac posibile. 

Măsura de interzicere a intrării în România poate fi contestată de către străin în termen de 10 zile de la 

comunicare la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea care a dispus această 

măsură. Contestaţia nu suspendă executarea măsurilor de îndepărtare. Hotărârea instanţei este definitivă.  

Care este durata interdicţiei de intrare în România? 

1. Împotriva străinilor care au intrat legal în România, dar a căror şedere a devenit ilegală, durata 

interdicţiei de intrare în România va fi: 

a. de la 6 luni la 1 an, în cazul: 

- unei şederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru străinii care nu au părăsit teritoriul României 

la expirarea dreptului de şedere conferit prin viză sau în temeiul unor convenţii internaţionale ori acte 

normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize; 

- unei şederi ilegale de la 90 de zile la 1 an, pentru străinii care au fost titulari ai unui permis de 

şedere temporară 

- unei şederi ilegale de până la 30 de zile pentru străinii care prezintă risc de sustragere de la 

executarea voluntară a obligaţiei de returnare  

b. de la 1 an la 2 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 1 an la 2 ani; 

c. de la 2 ani la 3 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 2 ani la 3 ani; 

d. de  la 3 ani la 4 ani - în cazul unei şederi ilegale de peste 3 ani. 

2. Durata interdicţiei de intrare în cazurile prevăzute mai sus se stabileşte pe ani şi luni calendaristice, în 

limitele prevazute de OUG nr. 194/2002, ţinându-se seama de conduita străinului şi de circumstanţele care 

au condus la şederea ilegală a acestuia. 

3. În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, durata 

interdicţiei de intrare se recalculează potrivit pct. (1), în funcţie de perioada de şedere ilegală şi se 

majorează cu un an. În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia 

de returnare, iar şederea ilegală este mai mică de 30 de zile, durata interdicţiei de intrare în ţară este de 1 

an. 

4. Durata interdicţiei de intrare prevăzută la pct. (1) şi (3) se reduce la jumătate, pe ani şi luni 

calendaristice, jumătate de lună fiind considerată 15 zile, dacă străinul: 

- solicită repatrierea voluntară umanitară asistată 

- suportă cheltuielile necesare executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României; 

- rambursează ulterior Inspectoratului General pentru Imigrări cheltuielile suportate pentru executarea 

măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României; 



- nu necesită cheltuieli cu transportul internaţional pentru îndepărtarea sub escortă. 

5. În cazul străinilor cărora le-a fost revocată sau anulată viza ori dreptul de şedere pentru nerespectarea 

scopului declarat în faţa autorităţilor, durata interdicţiei de intrare este de 6 luni. 

6.  În cazul străinilor care au solicitat sau au obţinut viza ori un drept de şedere temporară sau un drept de 

şedere pe termen lung prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte 

mijloace ilegale, durata interdicţiei de intrare este de 2 ani. 

7.  În cazul străinilor care au intrat în România în perioada de interdicţie, durata interdicţiei de intrare este 

cea dispusă anterior, dar nu mai mică de 5 ani. 

8. În cazul străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata 

interdicţiei de intrare este de 5 ani. 

9.  În cazul străinilor declaraţi indezirabili, durata interdicţiei de intrare este egală cu perioada pentru care 

au fost declaraţi indezirabili. 

10.  Împotriva străinilor semnalaţi că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit  acte de 

terorism, despre care există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional 

sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri, sau în legătură cu care există motive serioase să se 

considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor 

crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este 

parte, durata interdicţiei va fi de 15 ani. 

11. Organele poliţiei de frontieră pot să nu permită intrarea străinilor pe teritoriul statului român şi în 

următoarele situaţii: 

- au săvârşit infracţiuni pe perioada altor şederi în România ori în străinătate împotriva statului sau 

a unui cetăţean român; 

- au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini; 

- au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la 

intrarea pe teritoriul României, au încălcat regimul vamal ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal 

frontiera de stat a României; 

- străinii care nu îndeplinesc condiţiile cu privire la intrarea străinilor pe teritoriul României în 

sensul că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică. 

În toate aceste cazuri durata interdicţiei va fi de 5 ani. 

12. Durata interdicţiei de intrare se calculează de la data ieşirii din ţară a străinului sau, dacă străinul nu se 

află în România, de la data dispunerii interzicerii intrării în România. 

Interzicerea intrării în România poate fi contestată de către străin în termen de 10 zile de la comunicare, 

la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea care a dispus această măsură. Contestaţia 

nu suspendă executarea măsurilor de îndepărtare. Hotărârea instanţei este definitivă.  

 


