
 

 

 

 

 

 

 

 

Letonia 

 

 
 

 

Data ultimei actualizări: 01.03.2022 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova 

 

1.STARE DE URGENȚĂ: NU. 

 

2. RESTRICȚII DE INTRARE:  

Începând cu 1 martie 2022, pentru intrarea în Republica Letonia este necesară prezentarea 

unuia dintre următoarele documente:  

• certificatul interoperabil UE privind vaccinarea/vindecarea de Covid-19 (într-un 

dispozitiv inteligent sau pe suport de hârtie). Lista țărilor din afara UE, printre care și 

Republica Moldova (din 15 noiembrie 2021), a căror certificate sunt echivalate cu 

certificatul UE interoperabil Covid este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-

vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en (rubrica „Recunoașterea de către 

UE a certificatelor Covid emise de țări terțe (non-UE)”).  

• certificatul de vaccinare/vindecare Covid-19, eliberat în SUA, Regatul Unit, Australia 

sau Canada  

• rezultatul negativ al testului Covid-19 (PCR efectuat în ultimele 72 de ore sau un test 

antigen efectuat în ultimele 48 de ore) 

 

Cerințele sus-menționate nu se aplică în următoarele situații:  

• în cazul copiilor sub 12 ani;  

• angajații, membrii echipajului furnizorilor de servicii de transport de marfă și 

pasageri, echipaje de pasageri, marfă sau călătorii tehnice. Șoferi profesioniști de 

camioane și autobuze, care la solicitarea poliției frontierei de stat sau a poliției de stat, 

trebuie să prezinte un permis de conducere de categoria corespunzătoare, un permis 

de conducere tahograf digital sau un tahograf din ultima zi lucrătoare, precum și un 

certificat eliberat de către angajator care să ateste că este angajat în domeniul 

transportului internațional; formatul și conținutul certificatului trebuie să fie conform 

modelului elaborat de Comisia Europeană; 

• navigatorii și membrii marinei comerciale care se află în drum spre sau se întorc de 

pe o navă;  

• pasagerii companiilor aeriene care traversează teritoriul Republicii Letonia în tranzit, 

cu condiția că de a nu părăsi terminalele aeroportului și prezentării dovezii 

următorului zbor, care urmează să aibă loc în următoarele 24 de ore;  

• curierii diplomatici din Letonia sau din străinătate sau curieri diplomatici ad-hoc care 

pot prezinta un document oficial care să confirme statutul lor și numărul de colete 

care constituie valiză diplomatică;  

• personalul misiunilor diplomatice și consulare străine, al organizațiilor internaționale 

și al reprezentanțelor acestora acreditate în Letonia, precum și membrii familiei 

acestora;  

• persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui Letoniei, Saeima 

(Parlamentului leton), Guvernului sau a membrilor acestuia, Curții Constituționale, 

Curții Supreme, Oficiului de Stat de Audit sau a unui minister;  

• deținătorii pașaportului diplomatic al Republicii Letonia, personalul tehnic care îi 

însoțește, precum și funcționarii publici și angajații serviciului diplomatic sau 

consular în îndeplinirea funcțiilor oficiale;  

• experții și comercianții străini care intră în Republica Letonia în contextul cooperării 
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internaționale pentru a oferi sprijin în problemele legate de apărarea națională și 

securitatea națională și asistență în asigurarea ordinii și siguranței publice și a 

supravegherii frontierelor, precum și funcționarii cu grad de serviciu special al 

instituțiilor din sistemul Ministerului de Interne care revin în Republica Letonia după 

acordarea unei astfel de asistențe în străinătate.  

 

Dacă persoana nu poate prezenta un certificat interoperabil valabil privind 

vaccinarea/vindecarea sau un rezultat negativ al unui test Covid-19 (PCR sau antigen), 

transportatorul are dreptul să-i refuze îmbarcarea. 

De asemenea, toate persoanele care intră în Republica Letonia pe cale aeriană, inclusiv 

posesorii certificatului interoperabil de vaccinare/vindecare/test negativ la Covid-19, vor 

putea efectua voluntar testarea gratuită Covid-19 sau la solicitarea personalului aeroportului, 

poliției de frontieră de stat și ofițerilor poliției de stat.  

Este interzisă intrarea în Letonia din țări cu risc foarte ridicat. În prezent, Letonia nu a inclus 

nici o țară în această categorie. Actualizările pot fi urmărite pe pagina web a Centrului pentru 

Controlul și Prevenirea Bolilor: https://www.spkc.gov.lv/lv  

 

3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară):  

Interdicția de intrare dintr-o țară cu risc foarte ridicat nu se aplică persoanelor care călătoresc 

în Republica Letonia cu scopul angajării, executării obligațiilor sau invitațiilor stipulate de 

autoritățile de aplicare a legii (procuraturi, instanțe), cursuri, studii, reîntregirea familiei, 

primirea serviciilor medicale, tranzitul sau însoțirea copiilor minori, precum și revenirea la 

locul de reședință permanent, participarea la înmormântare sau alte motive umanitare. 

 

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

Condițiile de tranzitare pe cale terestră a teritoriului Republicii Letonia sunt identice 

condițiilor de intrare descrise mai sus. Persoanele care tranzitează Republica Letonia pe cale 

aeriană sunt scutite de necesitatea prezentării certificatului de vaccinare/vindecare/testare 

Covid-19 cu condiția să nu părăsească terminalele aeroportului și să prezente dovada 

următorului zbor, care urmează să aibă loc în următoarele 24 de ore.  

 

5. MĂSURI PE PLAN INTERN  

Măsurile pe plan intern privind siguranța epidemiologică sunt prezentate desfășurat în 

Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr. 662 – „Măsuri de siguranță epidemiologică pentru 

limitarea răspândirii infecției de Covid-19”, adoptat la 28 septembrie 2021: 

https://likumi.lv/ta/id/326513 și Portalul informațional de stat privind răspândirea Covid-19 

în Letonia: https://covid19.gov.lv/ (disponibile și în limbile engleză și rusă, în dependență de 

actualizările la zi).  

Regulile de sănătate și siguranță diferă de la persoană la persoană în funcție de 

prezența/absența certificatului de vaccinare/vindecare de Covid-19. Certificatul digital de 

vaccinare/vindecare de Covid-19 (cod QR) trebuie prezentat de fiecare dată când este necesar 

să se confirme și să se verifice vaccinarea/vindecarea de Covid-19 sau rezultatele testelor.  

 

Cu referire la măsurile generale de siguranță epidemiologică, fiecare persoana trebuie:  

- să respecte cerințele generale de siguranță epidemiologică și protocoalele sau 

recomandările de securitate;  

- să reducă contactele și să solicite celorlalți să respecte protocoalele de siguranță;  

- să respecte distanța și să evite adunările;  

- să poarte corect măștile de față (măști medicale sau aparate respiratorii fără supapă);  

-să aerisească încăperile, să-și dezinfecteze mâinile și să asigure disponibilitatea 
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dezinfectanților;  

- să respecte prevederile de izolare și carantină la domiciliu;  

- să prevină riscul de infectare a altora. 

De asemenea, a fost introdusă obligativitatea purtării măștilor  medicinale sau măștilor de 

tipul FFP2 - FFP3 sau KN95 la locurile de muncă, în magazine, în transportul public sau în 

alte locuri publice, atât pentru persoanele nevaccinate, cât și pentru cele vaccinate. Excepție 

de la regulă sunt copiii sub 7 ani. Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani pot folosi măști 

inclusiv și non-medicale (din țesătură). 

 

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:  

- Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr. 662 – „Măsuri de siguranță epidemiologică 

pentru limitarea răspândirii infecției de Covid -19”, adoptat la 28 septembrie 2021: 

https://likumi.lv/ta/id/326513 (disponibil și în limba rusă, în dependență de actualizările la 

zi),  

- Portalul informațional de stat privind răspândirea Covid-19 în Letonia: 

https://covid19.gov.lv/ (disponibil și în limbile engleză și rusă, în dependență de actualizările 

la zi). 

- Pagina oficială a Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia: https://www.mk.gov.lv/lv  

- Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia:  

https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-

covid-19  

- Garda Frontierei de Stat: https://www.rs.gov.lv/lv, solicitări telefonice la +371 67075616 

- Pagina Centrului pentru prevenirea și controlul bolilor din Republica Letonia: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 

 

7. INFORMAȚII DE CONTACT:  

Ambasada Republicii Moldova la Riga  

https://letonia.mfa.gov.md/  

 

Cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, sau cu caracter de urgență pot 

contacta Ambasada la numărul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numărul de urgență 

+371 29 99 79 61. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.  

 

Ambasada Republicii Letonia la Chișinău  

https://www.mfa.gov.lv/en/moldova 
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