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Ca urmare a implementării setului de măsuri comune agreate de către instituţ
iile competente din România şi Japonia,
autorităţ
ile de la Tokyo au decis prelungirea programului Visa-waiver pentru cetăţ
enii români care doresc să
călătoreascăîn Japonia, în scop turistic, de afaceri sau ştiinţ
ifico-cultural, pânăla data de 31 decembrie 2015.
În acest context, MAE reaminteşte căcetăţ
enii români posesori ai unui paş
aport simplu/electronic valabil care doresc
săcălătoreascăîn Japonia nu au nevoie de viză, pentru o perioadăcare sănu depăşească90 de zile într-un interval
de 6 luni de la data primei intrări în acest stat.
Cetăţ
enii români pot călători fărăvizăîn Japonia exclusiv pentru următoarele scopuri:


Excursii turistice;



Vizitarea unor rude sau prieteni;



Participarea la manifestări ştiinţ
ifice;



Prezenţ
a la conferinţ
e sau seminarii;



Deplasări în scopul unor tratative comerciale, adicăun sejur de scurtădurat ă, în cursul căruia nu se urmăreşte
desfăşurarea unei activităţ
i lucrative sau obţ
inerea unei remuneraţ
ii;
Cetăţ
enii români au nevoie de vizăpentru a călători în aceastăţ
ară, în următoarele cazuri:




Căutarea unui loc de muncă;
Exercitarea unei activităţ
i lucrative (inclusiv în domeniul artistic/pentru spectacole sau în domeniul sportiv, în
scopul primirii unei remunerări);



Studii;



Deplasarea în calitate de soţ
/soţ
ie/copil al unui cetăţ
ean japonez;



Şederea de lungăduratăcu familia („Dependent”);
Aceste vize vor fi obţ
inute de la Ambasada Japoniei la Bucureşti.
Cetăţ
enii români posesori ai unui paşaport temporar valabil nu fac obiectul programului de tip Visa-waiver,
aceştia având nevoie săobţ
inăviza, în prealabil, pentru a putea intra pe teritoriul acestei ţ
ări.
Ministerul Afacerilor Externe face apel la cetăţ
enii români care se vor deplasa în Japonia sărespecte cu stricteţ
e
legislaţ
ia şi reglementările locale, în special cele privind durata şederii şi condiţ
iile de călătorie, contribuind astfel, prin
propriul lor comportament, la permanentizarea regimului de deplasare fărăvize în Japonia.
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