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Ambasada României la Kiev, oficiile consulare ale României de la Cernăuţi şi Odessa, iar în
viitorul apropiat Consulatul României de la Solotvino (regiunea Transcarpatia, Ucraina).
Acestea sunt locurile unde se poate depune cerere pentru obţinerea permisului de mic trafic
(PMT).
Formularul de cerere pentru obţinerea acestui permis se completează şi se
semnează în interiorul chenarului anume destinat, de către solicitant, în faţa funcţionarului
consular. Formularul de cerere, care este gratuit, poate fi procurat la Secţia consulară a
Ambasadei României la Kiev şi la oficiile consulare ale României în Ucraina sau descărcat de
pe internet.
Situaţii în care se poate solicita PMT
Sunt
considerate de către autorităţi motive întemeiate pentru solicitarea acestui permis menţinerea
relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor (declaraţie pe propria răspundere în care se specifică
gradul de rudenie cu persoana vizitată sau invitaţie din partea rudelor din România), însoţirea
rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală (declaraţie pe proprie răspundere în care se
specifică diagnosticul şi necesitatea efectuării tratamentului medical în România sau atestat
medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România),
promovarea unor interese economice şi desfăşurarea unor activităţi de sprijin economic, pentru
aceasta fiind nevoie de o declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi
datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă
caracterul de promovare şi de sprijin economic, precum şi perioada în care acţiunile ar urma să
se desfăşoare, sau scrisoare din partea persoanei juridice care organizează evenimentele, din
care să reiasă caracterul regulat al promovării şi sprijinului economic, respectiv perioadele în
care acţiunile ar urma să se desfăşoare. Tot motive întemeiate sunt considerate problemele de
natură juridică. Şi în acest caz este nevoie de o declaraţie pe propria răspundere în care se
explică problema ce urmează a fi soluţionată sau citaţie/invitaţie din partea organului judiciar
sau administrativ competent să soluţioneze cauza. Vizitarea mormintelor rudelor este un alt
motiv întemeiat luat în considerare la obţinerea permisului de mic trafic. Şi pentru aceasta este
nevoie de o declaraţie pe proprie răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi
persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul vizitat sau
corespondenţă/adeverinţă eliberată de administraţia cimitirului şi certificate de stare civilă din
care să rezulte relaţia de rudenie.

Permis eliberat după amprentare
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Conform Ministerului Afacerilor Externe, odată cu dosarul de cerere pentru eliberarea unui
PMT, vor fi preluate şi datele biometrice, respectiv imaginea facială, semnătura electronică şi
amprentele digitale. Semnătura electronică se preia numai în cazul solicitanţilor cu vârstă de
peste 14 ani. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de şase ani.
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