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În perioada 9-25 februarie 2018 se va desfășura la Pyeongchang, în Republica Coreea/Coreea
de Sud, cea de-a XXIII-a ediție a Jocurile Olimpice de Iarnă. Mai multe informații despre
eveniment sunt disponibile aici.
Regăsiți mai jos câteva informații utile pentru cetățenii români interesați să asiste la
competițiile sportive din cadrul Jocurilor Olimpice.

I.

RECOMANDĂRI GENERALE DE CĂLĂTORIE

Pregătiți-vă din timp călătoria!
Consultați recomandările generale de

călătorie

puse

la

dispoziție pe website-ul

Ministerului Afacerilor Externe, la rubrica „Sfaturi de călătorie” - „Ghiduri de
călătorie” ;
Asigurați-vă că pașaportul dumneavoastră este valabil pe toată durata șederii în străinătate;
Informați-vă din timp asupra condițiilor de călătorie specifice din statele tranzitate și din
cel de destinație;
Urmăriți pagina de Facebook a Departamentului Consular!
Nu călătoriți fără a încheia o asigurare de călătorie;
În cazul cetățenilor români care se deplasează cu autovehiculul, este obligatorie deținerea
unei asigurări internaționale pentru accidente, în termen de valabilitate;
În cazul în care călătoriți cu un copil minor, vă recomandăm:
Nu lăsați copilul nesupravegheat în nicio situație, îndeosebi în aeroporturi sau în zone
aglomerate (gări, autogări, piețe, magazine)!
Nu lăsați copilul în compania unor persoane necunoscute!
În situația în care copilul dumneavoastră dispare sau se rătăcește, anunțați imediat
autoritățile locale de poliție, precum și Ambasada României la Seul!
Pentru mai multe informații despre condițiile de ieșire a copiilor minori din România,
consultați informațiile oferite de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.
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Recomandări generale:
Respectați legislația din Republica Coreea;
Păstrați documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii și cărțile de credit în
locuri sigure și nu le expuneți în mod vizibil;
În cazul în care călătoriți cu un autoturism, nu țineți bunuri de valoare la vedere în mașină;
Asigurați mașina cu sistem de alarmă și încuiați ușile atunci când părăsiți autoturismul;
În cazul călătoriei cu autobuzul sau cu trenul, vă sfătuim să supravegheați în
permanență bagajele;
În cazul deplasărilor în orașele mari, în special în zonele aglomerate, este recomandat ca
documentele personale să fie lăsate la hotel și să păstrați la dumneavoastră doar o copie a
actelor de identitate (pașaport, permis de ședere);
Riscul amenințărilor teroriste în Republica Coreea este scăzut, însă cetățenii români trebuie
să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în
lume.
!!! Urmăriți în permanență anunțurile și recomandările făcute de autoritățile locale și accesați
periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe!!!
Înainte de plecare, asigurați-vă că dețineți coordonatele Ambasadei României la Seul pentru a
solicita sprijin în situații de urgență.
În cazul în care vă confruntați cu o situație deosebită, misiunea diplomatică a României
este pregătită să acorde, în conformitate cu legislația în vigoare, la cerere sau din oficiu,
atunci când situația o impune, consultanță de specialitate și asistență consulară.
CUM MĂ POATE AJUTA AMBASADA?
Pentru prestarea serviciilor consulare este necesară deplasarea la Seul. Ambasada României
la Seul vă poate susține astfel:
eliberează, la cerere, documente de călătorie provizorii (titluri de călătorie, paşapoarte
temporare);
oferă asistență cu privire la relația cu autoritățile locale;
oferă lista de interpreți și traducători autorizați;
acordă asistență consulară în cazuri extreme (arestări, accidente, calamităţi naturale,
conflicte armate etc.);
vă contactează în cel mai scurt timp din momentul în care află despre situaţia
dumneavoastră și face demersuri pe lângă autorităţile statului pentru a obține
informații suplimentare;
se asigură că vă sunt respectate drepturile şi inițiază demersuri oficiale în acest sens;
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vă ajută să luaţi legătura cu familia, dacă doriţi;
vă oferă consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară în cazuri de răpiri, dispariţii
sau deces al persoanelor apropiate;
vă intermediază contactul cu specialişti care vă pot ajuta (avocat, traducător, medic,
firme de pompe funebre).
CE NU POATE FACE AMBASADA?
Nu poate influenţa procedurile legale din ţara de reşedinţă;
Nu poate să vă ajute să intraţi pe teritoriul ţării de reşedinţă în cazul în care nu dețineți
documente de călătorie valabile şi nu poate face demersuri care ar interfera cu politica
de imigrare a statului de reşedinţă;
Nu poate face investigaţii;
Nu poate să se substituie avocaţilor în cazul unor procese;
Nu poate să vă plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi;
Nu poate face aranjamente de călătorie pentru dumneavoastră;
Nu poate să vă asigure cazare;
Nu poate obţine pentru dumneavoastră un tratament preferenţial în instituţiile
medicale sau în arest.
INFORMAȚII UTILE
Prefix Republica Coreea: 0082
Prefix România: 00 40
Fus orar: EET + 7h. Republica Coreea este cu 7 ore înaintea orei României.
Climă: Iernile din Republica Coreea sunt friguroase, cu temperaturi care pot ajunge la
-20˚C
WiFi: Conexiuni WiFi fără plată se găsesc în aeroport, hoteluri, restaurante și la
metrou.
TELEFOANE IMPORTANTE
POLIȚIA: 112
URGENȚE MEDICALE / POMPIERI: 119
SERVICIU APEL PENTRU STRĂINI (traducători, informații de călătorie,
coordonate spitale): 1330
ATENȚIE! Înainte de plecare, verificați și confirmați că asigurarea de călătorie este
recunoscută pe teritoriul Republicii Coreea!
Nivelul de pericol în Republica Coreea rămâne ridicat, mai ales în contextul
continuării de către Coreea de Nord, pe tot parcursul anilor 2016 și 2017, a seriei de teste
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balistice. Deși nu este considerată probabilă, o eventuală izbucnire a unei operațiuni armate
nu poate fi exclusă. Până în prezent, creșterea tensiunii pe linie de securitate nu a afectat
liniștea și ordinea publică în Republica Coreea. În marile centre urbane din Republica Coreea
se desfășoară frecvent exerciții de apărare civilă care implică verificarea sistemului de
alarmare în caz de atac aerian.
Pa pagina web a Ministerului Afacerilor Externe este postat un Avertisment de călătorie:
“Zone sau intervale de timp ce pot fi periculoase!”

Adăposturile antiaeriene sunt marcate cu semnul:
Chiar dacă participarea străinilor la exerciții de apărare civilă nu este obligatorie, vă
recomandăm să urmați indicațiile autorităților din domeniul protecţiei civile sud-coreene.

ATENȚIE!
Nu acceptați supravegherea sau transportul unor pachete sau bagaje
aparținând altor persoane! Au existat unele cazuri când acestea conțineau
droguri!

Ministerul Afacerilor Externe recomandă instalarea pe telefonul mobil a
aplicației Călătorește în siguranță! Aceasta permite cetățenilor români să:
afle informaţii despre ţara de destinaţie;
poată fi alertați în cazul în care apar situații speciale în țara în care se află;
poată alerta cea mai apropiată misiune a României în caz de urgență;
afle rapid care sunt procedurile în cazul unor incidente (accident, îmbolnăvire, pierdere de
acte etc.) sau alte informaţii utile;
imediat după instalarea aplicației vă recomandăm să efectuați o actualizare a aplicației.
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II.

COORDONATELE AMBASADEI ROMÂNIEI
ÎN REPUBLICA COREEA

Adresa : 50 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809
Telefon servicii consulare: 00 82 2 797 64 38 (Call Center CCSCRS)
Telefon urgențe consulare: 00 82 10 8939 4924
Fax:

00 82 2 794 31 14

Web: http://seoul.mae.ro
E-mail: seoul@mae.ro

Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate
(CCSCRS)
Telefon: 00 82 2 797 64 38 (disponibil 24h/7zile)
Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) a fost creat de
Ministerul Afacerilor Externe ca punct unic de contact și suport pentru a oferi informații de
natură consulară persoanelor aflate în afara frontierelor României.
Call Center-ul CCSCRS este operațional la nivelul întregii rețele consulare.
Personalul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate asigură 24 ore/7
zile asistență consulară atât în ceea ce privește informarea publicului asupra serviciilor consulare
prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, cât și în cazul
producerii unor situații de urgență în care sunt implicați cetățeni români, în afara granițelor țării.
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CONSULATE ONORIFICE ALE ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA COREEA

1. Consulatul General Onorific al României la Seul şi în provincia Kyonggi-do
Consul general onorific: Dl. SHIN Pyung-jai
Adresa: Gwanghwamun PoongLim Spaceborn, 202-311 Sajik-dong, Jongno-go, Seoul, 110-054
Telefon/Fax: +82 2 720 3657
E-mail: kaimtime@unitel.co.kr; pjshin3355@gmail.com
Website: www.romanask.org.

2. Consulatul Onorific al României la Daejeon Metropolitan
Sejong Special Self-Governing City şi Chungcheongnam-buk-do
Consul onorific: Dl. Dr. SUN Kyung-hoon
Adresa: 394-1 Jung-chon Dong, Jung Gu, Daejeon
Telefon: +82 42 251 5012
E-mail: kyunghoonsun@hotmail.com.
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III. CONDIŢII DE INTRARE ŞI REGIM DE ŞEDERE
ÎN REPUBLICA COREEA
Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Republica Coreea pentru călătorii în
scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive, care nu depăşesc 90 de zile.
Serviciul de Imigrări al Republicii Coreea utilizează un sistem biometric de identificare la
punctele de trecere a frontierei, sistem care presupune prelevarea de amprente digitale şi
efectuarea unei fotografii a feţei.
Sunt exceptați de la obligativitatea amprentării și a fotografierii:
cetățenii străini cu vârsta sub 17 ani;
oficialii guvernamentali ai statelor terţe sau ai organizaţiilor internaţionale, precum şi
membrii de familie ai acestora;
invitaţii administraţiei centrale coreene.
În baza vizei turistice nu se pot efectua activități lucrative.
Prelungirea șederii în Republica Coreea peste termenul de 90 de zile impune declararea
scopului și a duratei șederii la autoritatea pentru străini (Immigration Office) care, în urma
întocmirii formalităților și primirii documentelor aferente fiecărei situații (studii, activităţi
religioase, angajare în muncă etc.), eliberează cartea de identitate pentru rezidenți (Alien
Registration Card). Documentul are valabilitatea de un an și trebuie prelungit înainte de
expirare, prin aceleași proceduri, în cazul extinderii duratei de ședere.

ATENȚIE! Neîndeplinirea acestor proceduri atrage după sine suportarea de către persoana în
cauză a unei amenzi substanțiale – până la 10.000 de dolari și chiar expulzarea.

Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul MAE, rubrica Condiții de călătorie.
Pentru informații suplimentare și pentru verificarea condițiilor particulare de intrare și ședere
prevăzute de legislația națională coreeană, recomandăm consultarea informațiilor oficiale
furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea.
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Reglementări vamale
Toți călătorii trebuie să prezinte oficialilor vamali un formular de declarație privind efectele
personale.
Dacă aveți orice bunuri de declarat la sosire, trebuie să le declarați în mod voluntar.

Informații disponibile pe web site-ul Serviciilor Vamale din Republica Coreea.

9

Regimul medicamentelor
În Republica Coreea, unităţile spitaliceşti sunt bine dotate cu aparatură de diagnostic şi
tratament. În marile oraşe (Seul, Busan, Daegu) există disponibile facilităţi medicale foarte
moderne. Farmaciile sunt foarte bine aprovizionate, dar majoritatea medicamentelor se
eliberează cu prescripţie medicală.
Se acceptă introducerea medicamentelor în Republica Coreea numai pe bază de prescripții
medicale valabile.

Regimul animalelor de companie

Atenție! La sosirea în Republica Coreea declarați animalele de companie și toate produsele
de origine animală Serviciului Național de Cercetare Veterinară și Carantină, pentru a fi
inspectate.
Animalele de companie pot fi ținute într-o zonă de carantină timp de cel puțin o zi.
Toți câinii și pisicile care intră în Republica Coreea trebuie să poarte microcip și
numărul de identificare menționat în certificatul de sănătate veterinară emis de
Autoritatea de carantină. Microcipurile trebuie să fie conforme ISO (standardele
ISO11784 și 11785). Pentru orice alte microcipuri, persoana care aduce animalele de
companie trebuie să aibă propriul scaner de microcipuri.
Animalele fără microcip vor fi plasate sub carantină până la implantare.

IV. BILETUL DE INTRARE
Informații privind modalitățile de achiziționare a biletelor de intrare la evenimentele
olimpice sunt disponibile pe web-site-ul oficial PyeongChang 2018.
Pentru informații suplimentare privind biletele pentru Olimpiada de iarnă
PyeongChang 2018, puteți apela și serviciul Call Center ☎1544-4226.
În perioada Jocurilor Olimpice, deținătorii de bilete au dreptul să utilizeze serviciile
de transport cu autobuzul furnizate de organizatori și să acceseze PyeongChang
Olympic Plaza sau parcul olimpic Gangneung.
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V.

REGULI DE CONDUITĂ PE STADIOANE

Persoanele care urmează să participe la evenimentele sportive trebuie să respecte condițiile de
intrare și de participare.

LISTA OBIECTELOR INTERZISE ÎN INCINTA PARCULUI OLIMPIC
Materiale explozive și dispozitive de aprindere (inclusiv artificii);
Arme de foc și muniție (inclusiv replici, componente sau orice dispozitiv asemănător
unei arme de foc);
Scule și unelte;
Cuțite, foarfece și articole cu lamă;
Arme și materiale ascuțite care ar putea amenința siguranța celorlalți,
Gaz comprimat sau lichid și spray-uri;
Produse chimice corozive și substanțe inflamabile;
Materiale de natură extremistă, ofensatoare sau discriminatorie împotriva unei
persoane sau a unui grup, bazate pe rasă, culoare a pielii, etnie, naționalitate, sex,
dizabilități, limbă, religie, opinie politică, orientare sexuală;
Steaguri mari (care depășesc dimensiunea de 2m x 1m);
Articole de peste 1.5 m;
Steaguri ale țărilor neparticipante;
Orice dispozitiv utilizat pentru a face zgomot puternic;
Animale;
Echipamente de semnal wireless;
Drone;
Echipament sportiv cu roți și accesorii (ex: biciclete, role etc.);
Echipamente de camping și echipamente sportive de agrement (ex: scaune pliante,
rogojini, corturi etc.);
Articole de dimensiuni mari care nu pot fi verificate (peste 50 × 50 × 50 cm);
Obiective pentru cameră foto cu o lungime de peste 300 mm;
Monopoduri și trepiede;
Dispozitive emițătoare de lumină (ex: indicatoare cu laser, becuri cu flash etc.);
Medicamente (cu excepția deținerii unei prescripții medicale valabile și a permisului
POCOG);
Narcotice și medicamente psihotrope și canabis (cu excepția deținerii unei prescripții
medicale valabile);
Cosmetice (se acceptă până la 5 articole de până la 200 ml fiecare, conținute într-un
container original, însă nu de sticlă);
Containere din sticlă sau alte recipiente al căror conținut nu poate fi ușor verificat;
Sticle de plastic transparente și fără marcă mai mari de 1L;
Alimente, băuturi și alte lichide (se acceptă produse alimentare și băuturi pentru
copii în recipiente mai mici de 1L. Gustarea pentru consumul personal trebuie
ambalată sigilat sau etanș).
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LISTA ORIENTATIVĂ A COMPORTAMENTELOR RESTRICŢIONATE
Violența de orice natură;
Proteste în masă, mitinguri;
Starea de ebrietate în public;
Fumatul în locuri publice;
Orice activitate de marketing sau publicitate, neautorizată;
Perturbarea desfășurării unui eveniment sportiv;
Afectarea confortului sau a siguranței celorlalți spectatori.

VI. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
Transportul în staţiunea PyeongChang
Transportul cu mijloace personale va fi restricționat în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă în
unele zone ale orașului gazdă și în zonele din jurul stadioanelor.
Organizatorii pun la dispoziție sistemul de transport Park&Ride, prin care titularii de bilete
pot fi transportați de la o stație Park & Ride la fiecare locație de desfășurare a Jocurilor
Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018.
Există 4 (patru) stații Park&Ride: PyeongChang, Bokwang, Jeongseon și Gangneung.
De la stațiile Park&Ride puteți ajunge cu ușurință și convenabil la locurile de desfășurare a
Jocurilor Olimpice, cu autobuzele gratuite de transfer.
La stațiile Park&Ride puteți ajunge în diferite moduri: cu mașina proprie, transportul public
sau KTX/trenurile de mare viteză.
Informații suplimentare sunt disponibile pe web-site-ul oficial PyeongChang 2018.
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Căi de acces
Autostrăzi
Din Zona Metropolitană Seul:
Yeongdong Expressway (spre Gangneung)
Yeongdong II Expressway (spre Gangneung)
Gwangju-Wonju Expressway
Din zona Chungcheong
Jungbu Expressway ( intersecție Hobeop)/ Jungbu Naeryuk Expressway (intersecție
Yeoju) → Yeongdong Expressway (spre Gangneung)
Din zona Gyeongsang
Jungang Expressway (intersecție Manjong)/ Jungbu Naeryuk Expressway (intersecție
Yeoju) → Yeongdong Expressway (spre Gangneung)
Din zona Jeolla
Honam Expressway → Gyeongbu Expressway (intersecția Singal)/ Jungbu
Expressway (intersecția Hobeop) → Yeongdong Expressway (spre Gangneung)
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Drumuri naționale
În timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018, drumurile naționale vor fi folosite
ca bypass-uri pentru autostrăzile și rutele care leagă gările KTX și locurile de întâlnire.
Drumul național nr. 6, care leagă: Dunnae, Mui, Jangpyeong și Ganpyeong și drumul
regional nr. 456 vor trece prin intersecția Dunnae Interchange și Daegwallyeong Interchange,
care se preconizează a fi congestionată.

Drumul național nr. 59 conectează cu Jinbu Interchange și Jeongseon.
Nr.

Rută

Observații

1

Drumul Național 6

Dunnae - Ganpyeong (45.8km)

2-4 benzi

2

Drumul Național 59

Najeon - Jinbu (25.6km)

2 benzi

3

Drumul Regional 456

Woljeong - Hoenggye (9.5km)

4 benzi
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Căile ferate

Liniile KTX/trenurile de mare viteză, care se vor deschide între Aeroportul Internațional
Incheon și Gangneung, vor transporta spectatorii de la aeroport la Gangneung în doar 2 ore.
Orașele mari din Republica Coreea, precum Seul, Busan, Daegu, Gwangju, Yeosu și Daejeon
sunt deja conectate de liniile KTX. De asemenea, există stația Jinbu și gara Gangneung, ca
gări importante în aproprierea locurilor de desfășurare a Jocurilor Olimpice.

Circulația auto
Atenție! Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice din Republica Coreea este
permisă numai dacă se deține un carnet de conducere eliberat de autoritățile sud-coreene.
În perioada Jocurilor Olimpice este estimată o intensificare semnificativă a traficului
rutier și, implicit, a controalelor și a filtrelor.
Traficul rutier se desfășoară pe partea dreaptă a drumurilor.
Starea generală a drumurilor este bună.
Atenție! Conducerea sub influența alcoolului este strict interzisă!
În zonele urbane există artere de circulație de tip „expres”, nesemaforizate, care sunt
exploatate în regim de autostradă. Circulația pe aceste artere nu impune plata taxelor de
drum.
Utilizarea autostrăzilor inter-urbane și a majorității tunelelor impune plata unor taxe,
stabilite în funcție de distanța parcursă și de gabaritul vehiculelor.
În zonele intens circulate, respectiv pe principalele autostrăzi, panourile de dirijare a
traficului sunt inscripționate și cu caractere latine. Măsura nu este valabilă pe drumuri
laterale, în unele zone periferice și în unele sectoare din provincie.
Este interzis traficul motocicletelor, motoretelor, motoscuterelor, bi – și tri – cicletelor
(ne)motorizate, pe autostrăzi, șosele interurbane și artere urbane tip „expres”, cu excepția
celor aflate în dotarea poliției și a autorităților militare.
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Prioritatea se acordă foarte rar, atât participanților la trafic cât și pietonilor aflați în mers.
Traversarea prin locuri marcate și nesemaforizate nu garantează evitarea unui posibil
accident, de aceea se recomandă folosirea pasajelor semaforizate și a celor supra- și
subterane, acolo unde acestea există.
Pe autostrăzi, arterele tip „expres” și șoselele din extravilan, limita de viteză pentru
autoturisme și alte vehicule ușoare este de 100 km/h, iar pentru vehicule grele de 50 km/h.
Sistemul de supraveghere radar este larg răspândit și sancționează prompt depășirile
limitelor de viteză.
Parcarea este în general permisă pe marginea dreaptă a drumurilor publice. Exista însă
spații de parcare special amenajate unde se percep taxe.
Permisul de conducere românesc trebuie preschimbat cu unul sud-coreean la
autoritatea coreeană competentă, în condițiile absolvirii unui test de aptitudini fizice,
nefiind necesară susținerea unui examen de cunoștințe teoretice.
Atenție! Permisul de conducere internațional eliberat de ACR nu poate fi utilizat în
Republica Coreea!
În cazul în care veți conduce un autoturism, este util să aveți în permanență funcțională o
cameră video de bord, pentru a putea proba, ulterior, circumstanțele unui eveniment rutier.
Investigațiile poliției rutiere sunt de durată, existând posibilitatea reținerii pașaportului.
Amenzile și pedepsele sunt severe în eventualitatea unor accidente soldate cu vătămări
corporale.

VII. INFORMAŢII PENTRU CAZURILE DE URGENŢĂ
Ministerul Afacerilor Externe recomandă ferm tuturor cetățenilor români aflați pe
teritoriul Republicii Coreea înregistrarea prezenței la misiunea diplomatică, fie prin
intermediul platformei E-Cons, fie prin adresa de email a ambasadei sau prin
intermediul aplicației Călătorește în siguranță.
În cazul unor incidente grave, care necesită intervenția imediată a autorităților coreene,
apelați numărul rapid de urgență 119.
Numărul rapid 119 este un număr de urgență pentru serviciul de pompieri și serviciul de
ambulanță, operat de Agenția Națională de Gestionare a Situațiilor de Urgență.
Locația apelantului este detectată automat.
Răspunsurile de urgență sunt preluate imediat, iar ambulanțele sunt expediate rapid pentru a
realiza transportul la spital. Atunci când un cetățean străin face un apel la 119, acesta este
direcționat către un traducător de la Organizația Națională a Turismului din Coreea printr-un
apel în trei direcții : limba engleză, japoneză și chineză. Serviciile de ambulanță sunt oferite
gratuit.
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În cazul pierderii documentului de călătorie, se recomandă sesizarea atât a biroului
local de poliție cât și a misiunii diplomatice.
În cazul furtului documentului de călătorie, este obligatorie sesizarea poliției locale și
solicitarea unei adeverințe care să ateste declararea furtului, această adeverință fiind
necesară, conform legii române, pentru eliberarea unui nou document.

VIII. LINK-URI UTILE
Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice: https://www.pyeongchang2018.com
Pe pagina oficială găsiți ghidul pentru spectatori care conține informații privind
posibilitățile de transport, modalitățile de achiziționare a biletelor, programul competiției,
locațiile de desfășurare a Jocurilor Olimpice, oportunități de cazare, informații despre
evenimente culturale olimpice și informații despre Republica Coreea.
Site-ul Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
Secțiunea condiții de călătorie de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe;
Pagina de Facebook a Departamentului Consular;
Pagina web a Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate;
Pagina web a Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru
Cetăţeni-SIMISC;
Site-ul Serviciilor
Vamale
din
Republica
Coreea
(http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english):
Ambasada României în Republica Coreea (http://seoul.mae.ro);
Surse Media :
https://www.pyeongchang2018.com/en/news
https://www.pyeongchang2018.com/en/photos
https://www.pyeongchang2018.com/en/videos
https://www.pyeongchang2018.com/en/press-releases
https://newsletter.pyeongchang2018.com/en/index.html

17

