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Informaţii privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state  

(Actualizat: 5 octombrie 2020) 

 

1. Datele din tabelul de mai jos pot fi modificate, dacă autoritățile statelor străine 

vizate vor adopta alte decizii. Aceste informații sunt publicate în regim operativ de 

către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste 

hotare (lista poate fi accesată pe pagina web a ministerului: bit.ly/2ZOPUrn). 

Informațiile curente se bazează pe cele mai recente date disponibile și sunt 

colectate din surse naționale autorizate și publice și sunt publicate la secțiunea 

„Alerte de călătorie COVID-19”; 

  

2. Totodată, pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, 

suplimentar la coordonatele misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene are activat un Centru de 

Apel, care poate fi contactat la numerele de telefon 0 80 090 990 – gratuit de la 

telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau din străinătate la: +373 

22 788 722. Operatorii au program de luni până vineri între orele 08.00 – 17.00 

(ora Republicii Moldova). În afara programului cu publicul, puteți expedia un 

mesaj: prin email la call.center@mfa.gov.md sau pe pagina de Facebook a 

Centrului de Apel; 
 

3. Suplimentar la resursele MAEIE, recomandăm cetățenilor Republici Moldova care 

dispun de dubla cetățenie, a unui stat membru al UE, consultarea adițională și a 

datelor operative privind menținerea/ridicarea măsurilor restrictive la următoarea 

adresă: 

 

Re-Open (Platformă menținută de Uniunea Europeană): bit.ly/3eBoSIP    

 

 

 

România 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Începând cu data de 16 august 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe 

întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

668 din 14 august 2020. 

Se mențin în continuare măsurile stabilite prin actele normative adoptate de către 

autoritățile române, în contextul epidemiei de COVID-19, în ceea ce privește intrarea 

pe teritoriul României și a instituirii carantinei. Se instituie măsura carantinei 

pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic 

ridicat. Criteriul pe baza căruia se face stabilirea țărilor/zonelor de risc epidemiologic 

ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire 

din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori, care trebuie să fie mai mare ca 

cea înregistrată în România, în perioada similară. 

ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19 

https://bit.ly/2ZOPUrn
callto:0%2080%20090%20990
callto:+373%2022%20788%20722
callto:+373%2022%20788%20722
mailto:call.center@mfa.gov.md
https://www.facebook.com/Centrul-de-Apel-al-MAEIE-al-RM-322314424448139/
https://www.facebook.com/Centrul-de-Apel-al-MAEIE-al-RM-322314424448139/
https://bit.ly/3eBoSIP?fbclid=IwAR2oaP9VY6Crrw2h0jYjdGTKtZPluAz4eZtQtVVzoMfmBuFcc5SXTZw1I0E
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


Pe baza criteriului menționat, Institutul Național de Sănătate Publică întocmește lista 

țărilor/zonelor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc 

în România din acestea. Lista se actualizează/revizuiește săptămânal, în fiecare zi de 

luni, de către Institutul Național de Sănătate Publică și este publicată pe site-

ul www.insp.gov.ro. 

 

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei 

de stat, a cetățenilor străini inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, apatrizilor, 

definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, cu următoarele excepții: 

a) membri de familie ai cetățenilor români; 

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale 

Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în 

România; 

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document 

echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent 

acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene; 

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de 

ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în 

domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii 

și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de 

transporturi necesare; 

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal 

militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; 

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare; 

g) pasageri care călătoresc din motive imperative; 

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare; 

i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii; 

j) străinii și apatrizii, lucrătorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară 

din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în 

străinătate; 

k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, 

personal navigant maritim și fluvial; 

l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive 

organizate pe teritoriul României, în condițiile legii. 

Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie 

specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau 

destinație, sunt exceptate de la măsura izolării. Se recomandă ca tranzitul să se facă 

neîntrerupt, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens. 

La 21 iulie 2020, autoritățile române au adoptat o hotărâre care prevede categoriile 

de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, exceptate de la 

obligativitatea plasării în carantină la intrarea în țară. 

 Potrivit acesteia, persoanele care vin în România din țările aflate pe lista statelor de 

risc epidemiologic ridicat (printre care și Republica Moldova) dar care, înaintea 

sosirii în România au petrecut o perioadă consecutivă de minim 14 zile într-una sau 

mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această restricție, sunt exceptate de 

la măsura carantinării. 

 Se atenționează, că în cazul cetățenilor moldoveni, care intenționează să călătorească 

din Republica Moldova, și nu se încadrează în categoriile de excepții anunțate de 

autoritățile române – nu au dreptul de a intra pe teritoriul României. 

 Recomandăm persoanelor interesate să se informeze doar din surse oficiale cu privire 

la intrarea și șederea pe teritoriul României, iar pentru mai multe detalii cu privire la 

http://www.insp.gov.ro/
https://stirioficiale.ro/storage/52/-1776590915.pdf
https://www.facebook.com/ambasada.romaniei.in.republica.moldova/posts/1394991154043671


condițiile de călătorie, urmăriți alertele de călătorie publicate pe pagina oficială 

a Ambasadei Republicii Moldova la București. 

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR MOLDOVENI CARE CĂLĂTORESC SPRE 

BULGARIA CU TRANZIT PRIN ROMÂNIA 

Pentru tranzitarea teritoriului României, vor fi prezentate autorităților de frontieră ale 

României documentele confirmative privind scopul șederii în Bulgaria (rezervarea la 

hotel), asigurarea medicală, rezultatele testului sus-menționat și documentele 

respective de călătorie. 

Reamintim, rămâne suspendată temporar, total sau parțial, activitatea prin 

următoarele puncte de trecere a frontierei de stat romano-bulgare: 

- Negru Vodă, județul Constanța; 

- Lipnița, județul Constanța; 

- Dobromir, județul Constanța; 

- Zimnicea, județul Teleorman; 

- Turnu Măgurele, județul Teleorman; 

- Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă). 

Ambasada recomandă ca tranzitul, care nu va depăși 36 de ore, sa fie efectuat pe 

culoarul de tranzit aprobat de autoritățile române pentru transportul rutier: Leușeni, 

Albița, Tecuci, Focșani, Buzău, București, Giurgiu, Ruse. Informații adiționale 

privind culoarele de tranzit sunt disponibile accesând 

linkul: www.politiadefrontiera.ro/.  

 

 

Ucraina 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA (până pe 31 octombrie 2020 inclusiv) 

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Cetățenii străini, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.888 din 28 septembrie 2020, începând 

cu data de 28 septembrie curent ora 00.00, vor putea să intre în Ucraina, inclusiv cu 

scopul tranzitării teritoriului ucrainean, cu respectarea următoarelor cerințe: 

 prezentarea obligatorie la punctul de trecere a poliței de asigurare, care va 

servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea 

coronavirusului COVID-19;  

*Notă: Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului 

COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina 

sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina sau are un 

partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare 

urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina. 

 prezentarea la punctul de trecere a rezultatului negativ al testării COVID-19 

(prin metoda PCR) efectuat în laboratoarele din Republica Moldova nu mai 

târziu de 48 ore de la data traversării, într-o limbă de circulație internațională 

(preferabil în limba rusă sau engleză).  

 

Cetățenii Republicii Moldova care nu vor prezenta la punctele de trecere a frontierei 

de stat moldo-ucrainene rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) 

vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie 

amplasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea 

aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal.  

https://romania.mfa.gov.md/ro
http://www.politiadefrontiera.ro/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


*Notă: În același timp, cetățenii Republicii Moldova, aflându-se în izolare sau 

carantină pe teritoriul Ucrainei, în decurs de 48 ore de la traversarea hotarului pot 

efectua testul la COVID-19 (prin metoda PCR) la laboratoarele medicale ucrainene. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Cerința de-a prezenta o poliță (certificat) de 

asigurare nu se aplică asupra: 

 străinilor și apatrizilor, care locuiesc permanent pe teritoriul Ucrainei; 

 persoanelor recunoscute ca refugiați sau persoanelor, care au nevoie de 

protecție suplimentară; 

 angajaților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, 

reprezentanțelor misiunilor internaționale oficiale, organizațiilor acreditate în 

Ucraina și membrilor familiilor acestora; 

 militarilor (subdiviziunilor) forțelor armate ale statelor membre NATO și ale 

statelor membre ale programului Parteneriat NATO pentru pace, care participă 

la activități de instruire pentru subunitățile Forțelor Armate ale Ucrainei. 

 

O cerință generală pentru autoizolare a fost stabilită pentru toate categoriile de 

călători (cetățeni ai Ucrainei, străini și apatrizi), care sosesc în Ucraina din țări cu o 

răspândire semnificativă a COVID-19, precum și pentru străinii, care sunt cetățeni ai 

acestor state. 

 

Cerința de autoizolare nu se aplică următoarelor categorii de persoane, dacă acestea 

nu au fost în contact cu o persoană infectată cu COVID-19: 

 persoane sub vârsta de 12 ani; 

 persoanele care ajung în Ucraina în scopul studierii la instituțiile de învățământ 

superior; 

 persoanele care sunt cetățeni ai unor state cu o largă răspândire a COVID-19, 

dar care nu au fost pe teritoriul acestor state în ultimele 14 zile sau sunt în 

tranzit pe teritoriul Ucrainei și au documente care confirmă călătoria în 

străinătate în termen de două zile; 

 angajații misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, 

reprezentanțelor misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în 

Ucraina și membrii familiilor acestora; 

 șoferi și membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze care efectuează 

transporturi regulate, membri ai echipajului aerian și maritim, nave fluviale, 

membri ai echipajelor de tren și locomotive; 

 instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre 

ale programului Parteneriatul pentru Pace, care participă la activități de 

instruire pentru Forțele Armate; 

 lucrători culturali la invitația unei instituții culturale, împreună cu o persoană 

care îi însoțește pe fiecare; 

 persoane care transportă celule stem hematopoietice pentru transplant; 

 persoane care dispun de rezultat negativ al testului pentru COVID-19 (prin 

metoda PCR), care a fost efectuată cu cel mult 48 de ore înainte de trecerea 

frontierei.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele 

sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără amplasarea la autoizolare 

(observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei 

dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu 

poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul) și a poliței 

de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-



19. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: La 24 septembrie 2020 Comisia de stat pentru 

securitatea ecologică și situații de urgență a Ucrainei a stabilit lista noilor restricții de 

carantină, care au intrat în vigoare începând cu 28 septembrie curent.  

 

Potrivit acestei decizii, Ucraina, în dependență de anumiți criterii, a fost împărțită în 

patru „zone” de carantină – roșie, portocalie, galbenă și verde.   

 

Conform restricțiilor general stabilite pe tot teritoriul Ucrainei, inclusiv în „zona 

verde” de carantină este obligatorie purtarea măștilor medicale în clădirile publice; 

cinematografele urmează să funcționeze cu o ocupare maximă de 50%; transportarea 

pasagerilor în limita numărului de scaune disponibile în unitățile de transport; de 

asemenea, este interzisă funcționarea cluburilor de noapte.  

 

În „zona galbenă” sunt interzise vizitele la instituțiile de protecție socială în care se 

află persoanele în vârstă, cu excepția celor care oferă servicii în caz de criză.  

 

În „zonă portocalie” centrele comerciale și de divertisment, cafenelele și restaurantele 

nu pot funcționa noaptea, evenimentele în masă sunt limitate. 

 

În „zona roșie” sunt interzise mijloacele de transport în comun, activitatea centrelor 

comerciale, cafenelelor și restaurantelor, fiind permise doar serviciile de livrare la 

domiciliu, pensiunilor, universităților etc. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a 

Ucrainei poate fi accesată aici: https://visitukraine.today/ru 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina 

ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova 

moldova.mfa.gov.ua/ 

 

 

Austria 

 
 

 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca 

aceștia să aibă dreptul de a sta in Austria în baza: 

1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau 

2. unui permis de ședere sau 

3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea 

poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 

2005. 

Din data de 27 iulie 2020, cetățenii din țările terțe, inclusiv din Republica Moldova, 

care vin în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în 

Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai 

https://visitukraine.today/ru
https://ucraina.mfa.gov.md/
https://moldova.mfa.gov.ua/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 

este negativ. Totodată, persona intră pentru perioada de 10 zile în carantină 

autocontrolată la domiciliu sau în carantină într-o cazare adecvată, pentru care trebuie 

prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri trebuie suportate din cont 

propriu și care nu trebuie părăsită pentru perioada de carantină. Persoana va semna o 

declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei, 

decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă pe parcursul carantinei persoana 

efectuează un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar rezultatul este negativ, 

carantina poate fi anulată. 

În cazul dacă testarea în străinătate nu este posibilă, persoana poate efectua un test 

biologic molecular pentru SARS-CoV-2 în primele 48 de ore de la intrarea în Austria, 

costurile urmând a fi suportate din cont propriu. Până la obținerea rezultatului negativ 

al testului SARS-CoV-2, această persoană va sta în carantină la domiciliu sau în 

carantină auto-monitorizată într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată 

confirmarea disponibilității și ale cărei costuri urmează a fi suportate din cont propriu. 

Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru 

perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă persoana nu poate 

face dovadă a deținerii unei locații adecvate accesul acestei persoane în Austria nu va 

fi permis. 

 

 

 

Belgia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Autorităţile belgiene mențin în continuare restricțiile de intrare în Regatul Belgiei a 

cetățenilor Republicii Moldova.  

Condițiile de călătorie spre și din Belgia sunt actualizate zilnic pe pagina Ministerului 

de Externe belgian (informație disponibilă în 4 limbi)  -

 https://diplomatie.belgium.be/fr 

 

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Belgia doar dacă există 

motive bine întemeiate și care pot fi argumentate la intrarea în Belgia. 

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei (inclusiv cetățenii Republicii Moldova) 

sunt PERMISE doar pentru următoarele categorii de persoane: 

• posesorii unui permis de ședere / domiciliu legal; 

• muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă); 

• pasagerii în tranzit, indiferent de locul de plecare; 

• persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate 

corespunzător (deces, rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, rudele de gradul 1 și 2); 

• vizitele la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și 

locuiesc separat; 

• transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic 

necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian; 

• persoanele care merg la tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi 

dacă viața pacientului este în pericol; 

• studenți, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a 

elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de 

învățământ. 

•muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la 

distanță; 

NU ESTE ACCEPTATĂ intrarea pe teritoriul Belgiei a cetățenilor din statele terțe, 

https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://diplomatie.belgium.be/fr


care NU se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, 

deținători ai pașapoartelor biometrice. Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul 

intrării pe teritoriul Belgiei aparține exclusiv ofițerului de frontieră. 

Persoanele care vin în Belgia, sunt obligate să completeze înainte de sosire cu 48 ore, 

indiferent de statut, țara de proveniență, modalitatea de transport, un formular online, 

Passenger Locator Form (formular de localizare a pasagerilor), care se regăsește la - 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form 

Exceptate sunt persoanele care stau mai puțin de 48 de ore în Belgia sau care au stat 

mai puțin de 48 de ore în afara Belgiei înainte de a se întoarce. 

Mai multe informații referitor la călătoriile spre Belgia și despre măsurile anunțate de 

către autoritățile belgiene - https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/ 

  

 

Bulgaria 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează că, în conformitate cu ordinul 

PD-01-547 din 30.09.2020 al Ministerului Sănătății al Bulgariei, au fost stabilite 

următoarele reguli de intrare și tranzitare a teritoriului bulgar pentru perioda 

01.10.2020-30.11.2020: 

 se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Bulgaria, cu condiția 

prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză efectuat cu cel 

mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării 

acestuia. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină 

numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale 

laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de  

analiză (PCR); 

 se permite tranzitarea teritoriului bulgar cu condiția garantării părăsirii 

imediate a țării; 

 pentru tranzitarea teritoriului bulgar nu este necesară prezentarea testului PCR 

negativ la COVID-19; 

 cetățenilor Republicii Moldova care au ca punct inițial al deplasării spre 

Bulgaria statele membre UE, Marea Britanie și statele părți la Acordul 

Schengen (inclusiv San Marino, Andorra, Monaco și Vatican), Australia, 

Georgia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Republica Coreea, 

Thailanda, Tunis, Uruguay, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Serbia, Belarus și 

Turcia, li se va permite intrarea pe teritoriul Bulgariei fără prezentarea 

rezultatului negativ la testul pentru COVID-19 după metoda PCR. 

https://www.mh.government.bg/…/zapoved-rd-01-547-30-09-2020… 

 

 

Cehia 

 
 

 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

În conformitate cu dispozițiile autorităților cehe, intrarea pe teritoriul Cehiei a 

cetățenilor Republicii Moldova, rămâne restricționată.  

 

Astfel, nu este permisă intrarea în Cehia în scop turistic sau pentru vizite de 

scurtă durată (până la 90 de zile). Prin urmare atenționăm asupra faptului că 

intrarea la momentul actual pe teritoriul ceh, ignorând regulile menționate mai sus sau 

utilizând acte false comportă asumarea răspunderii pentru viitoarele sancțiuni care vor 

fi aplicate celor care au încălcat regulile în vigoare. 

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-547-30-09-2020.pdf
https://www.facebook.com/MoldovainCzechia/
https://www.facebook.com/MoldovainCzechia/


 

 

IMPORTANT! Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Cehia doar în cazul în 

care dețin permis de ședere temporar sau permanent, o viză de lung sejur, viză de 

lucru și/ori un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență (17 mai 

2020). 

 

Astfel, începând cu 21 septembrie 2020, toate persoanele care călătoresc din statele 

care nu se află pe lista țărilor cu un risc scăzut de contaminare (a se vedea 

aici: https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/ , 

urmează în mod obligatoriu să completeze un formular epidemiologic/de sănătate 

publică înainte de a intra în Republica Cehă (documentul poate fi găsit 

aici: https://plf.uzis.cz/). 

 

După completarea și trimiterea formularului online, o confirmare a completării va fi 

trimisă utilizatorului la adresa de e-mail prezentată în formular. Confirmarea va 

conține un cod QR și un link pentru a afișa întreaga confirmare, inclusiv toate datele 

furnizate. Formularul poate fi tipărit sau afișat pe un dispozitiv mobil și prezentat 

autorităților cehe la sosirea în Cehia sau în cadrul controalelor de rutină. 

 

Persoanele care sosesc în Cehia din statele cu risc înalt de contaminare sunt obligate 

să facă un test PCR (COVID-19) în Cehia în termen de 5 zile de la sosire. În cazul în 

care persoanele respective nu prezintă rezultatul testului PCR către direcția regională 

de sănătate publică , la locul de trai, în termen de 7 zile de la sosire în țară, aceștia 

vor fi obligați să intre în carantină. De asemenea, persoanele care sosesc în Cehia 

pot prezenta rezultatul testului PCR, emis doar de către instituțiile de sănătate publică 

din statele membre UE. 

 

 

Cipru 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile din 24.09.2020 până la noi decizii. 

 

- Categoria A – țări cu risc scăzut de contaminare. Pasagerii din aceste țări nu 

trebuie să prezinte testul/certificatul COVID sau să se autoizoleze. 

Germania, Letonia, Lituania, Finlanda, Australia, Noua Zeelandă, Coreea de 

Sud, Thailanda  

- Categoria B – țări cu risc mediu de contaminare. Pasagerii din aceste țări 

trebuie să dețină asupra lor un test PCR negativ la virus.  

- Următoarele categorii de pasageri pot fi supuși testării la intrarea în țară: 

 Cetățenii ciprioți și membrii familiilor acestora; 

 Rezidenții permanenți; 

 Persoanele care cad sub incidența Convenției de la Viena; 

 Persoane, indiferent de naționalitatea a căror țări nu oferă servicii de 

testare de laborator (public sau privat); 

Nota: costurile examinării vor fi suportate de persoanele testate, ele trebuie să se afle 

în autoizolare până la sosirea rezultatelor de laborator.  

 

- Categoria C – risc crescut de contaminare. Austria, Bulgaria, Franța, Croația, 

Luxemburg, România, Spania, Malta, Țările de Jos, Ungaria, Portugalia, 

Slovenia, Cehia, Andora, Monaco, Elveția, Algeria, Monaco, Muntenegru, 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/
https://plf.uzis.cz/
https://www.facebook.com/MoldovainGreece
https://www.facebook.com/MoldovainGreece
https://www.facebook.com/MoldovainGreece


Tunisia precum și celelalte țări care nu intră în categoria A și B.  

Intrarea pasagerilor din această categorie de țări este permisă doar pentru 

anumite categorii.  

 

Toate persoanele care vor călători în Cipru trebuie să se înregistreze pe pagina  

https://cyprusflightpass.gov.cy, cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea în țară  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Intrarea persoanelor din țările din categoria C este 

permisă doar pentru anumite categorii, acestea pot alege între a face un test PCR la 

sosirea în Cipru sau să dețină un test negativ, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de 

sosirea în țară. De menționat că persoanele toate persoanele din această categorie vor 

rămâne în autoizolare timp de 14 zile. Cu 48 de ore înainte expirării termenului de 

autoizolare se va efectua un test repetat PCR. Rezultatul acestuia va fi expediat la 

adresa: monada@mphs.gov.cy. Autoizolarea se încheie dacă rezultatul testului va ieși 

negativ.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Rata infectărilor în Cipru este la un nivel redus în 

comparație cu țările din regiune (în medie 15 cazuri/zi) 

 

Măsurile vor fi aplicate până cel puțin pe data de 15 ianuarie 2021. 

 

- Adunările vor fi limitate la maxim 50 de persoane; 

- Pentru nunți, botezuri un număr maxim de 350 de persoane este permis, pentru 

recepții maxim 250 de persoane, cu respectarea tuturor măsurilor de igienă; 

- Este admis un maxim de 150 de persoane în restaurante și 250 la terase; 

- Festivalurile, concertele și expoziții sunt interzise în locuri precum stadioane, 

câmpuri, curți bisericești. Sunt permise spectacole în amfiteatrele în aer liber, 

cu condiția ca spectatorii să fie așezați și protocoalele existente să fie 

respectate cu strictețe; 

- Conferințele, adunările generale sunt permise cu condiția respectării 

protocoalelor sanitare; 

- Persoanele care au călătorit în străinătate trebuie să efectueze în maxim 7 zile 

de la sosire un test de depistare a coronavirusului, chiar dacă a făcut un test la 

aeroport cu rezultat negativ.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Informații relevante, pe pagina: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Atena  

https://grecia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Cipru la București 

https://bit.ly/2GhegDB 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
mailto:monada@mphs.gov.cy
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html
https://grecia.mfa.gov.md/
https://bit.ly/2GhegDB


 

Croația 

 
 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Institutul croat de sănătate publică a emis unele modificări la setul de recomandări și 

instrucțiuni pentru pasagerii care traversează frontiera de stat a Croației. 

 

Modificările vizează condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe care sosesc 

în Croația în scop de turism, afaceri/alte interese economice sau educație. 

 

Acești cetățeni pot intra în Croația fără a fi obligați să se autoizoleze dacă vor 

prezenta dovada unui test negativ (exsudat nazofaringian și faringian) pentru SARS-

CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore (din momentul recoltării până la sosirea la 

frontieră). În cazul în care pasagerul nu poate prezenta un asemenea test PCR negativ 

este obligat să respecte un regim de carantină/ autoizolare timp de 14 zile. 

 

A se vedea și anunțul postat de ambasadă, privind categoriile de persoane exceptate 

de la implementarea interdicției temporare de intrare pe teritoriul statului croat. 

 

În primele două săptămâni ale șederii lor pe teritoriul croat, pasagerii care intră în 

Croația fără obligativitatea autoizolării, trebuie să respecte un set de măsuri pentru 

prevenirea şi limitarea infecției cu COVID-19, care pot fi consultate la următoarea 

adresă electronică: https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-

for-crossing-the-state-border/736. 

 

Autoritățile croate aduc la cunoștința cetățenilor străini că în caz de apariție bruscă a 

simptomelor grave, care pot pune viața în pericol, aceștia pot contacta serviciul 

medical de urgență la nr. de telefon 194. 

 

Pentru toți pasagerii care intră în Croația din țări terțe, din motive personale urgente 

(de exemplu, dețin o proprietate în Croația) sunt obligați să respecte un regim de 

carantină sau autoizolare timp de 14 zile. Carantina/ autoizolarea poate fi scurtată la 

șapte zile dacă persoana face un test pe contul său la șapte zile de la intrarea în 

Croația și obține un rezultat negativ al testului PCR pentru SARS-CoV-2. 

 

 

Estonia 

 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Estonia: https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-

Moldova-to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768  

 

Guvernul Estoniei a introdus începând cu 1 septembrie 2020 unele modificări în 

deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii 

coronavirusului COVID-19 potrivit cărora persoanele care vor sosi Estonia din 

alte țări nu vor fi obligate să respecte un regim de carantină/autoizolare pe un 

termen de 14 zile, acestea urmând să treacă un test pentru COVID-19.  

 

Persoanele respective trebuie să rămână în autoizolare totală până la obținerea 

rezultatului testului. Dacă rezultatul testului este negativ, atunci persoana 

trebuie să petreacă primele șapte zile într-o autoizolare limitată, ceea ce 

înseamnă că poate merge la serviciu și poate face, de exemplu, cumpărături de 

produse alimentare, dar trebuie să evite toate contactele inutile.  

 

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/condi%C8%9Bii-actualizate-de-c%C4%83l%C4%83torie-%C3%AEn-republica-croa%C8%9Bia
https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736
https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736
https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Moldova-to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768
https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Moldova-to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768


Un al doilea test trebuie efectuat nu mai devreme de șapte zile de la primirea 

rezultatului primului test, iar atunci când rezultatul testului respectiv este negativ, 

persoanele pot să își urmeze rutina zilnică în continuare. Aceste persoane sunt scutite 

de la autoizolarea obligatorie timp de 14 zile necesară tuturor celor care sosesc din 

țările cu risc sporit și care nu-și fac un test în acest sens. 

 

Schimbările se referă, inclusiv la cerințele de izolare legate de călătoriile din țări cu o 

rată înaltă de infecție, precum și la cerințele cele mai drastice privind organizarea în 

spații închise a evenimentelor culturale, evenimente cu caracter public și conferințe. 

Posibilitatea de a înlocui autoizolarea obligatorie cu un test nu se aplică persoanelor 

care au venit în Uniunea Europeană din țări terțe pentru studii sau muncă. 

 

În momentul de față, la intrarea în Estonia, toți cei care sosesc din 33 de țări 

europene trebuie să se conformeze obligatoriu regimului de autoizolare timp de 

2 săptămâni (lista este actualizată o dată la 14 zile).  

 

Sunt scutite de la regimul de carantină persoanele care sosesc din următoarele state: 

Letonia, Finlanda și Vatican. Testarea pentru cetățenii străini care intră pe teritoriul 

Estoniei este cu plată. 

Din afara UE, cetățenii din statele: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Rwanda, 

Thailanda, Uruguay, Noua Zeelandă, Georgia, Canada și Tunisia li se permite să intre 

în Estonia, inclusiv în scopuri turistice. Totodată, restricții privind circulația se aplică 

călătorilor care vin din Canada, Tunisia și Georgia. 

  

CATEGORIILE EXCEPTATE: Cerința de autoizolare timp de 14 zile nu se va 

aplica excepțiilor existente până în prezent, cum ar fi diplomații străini, furnizorii de 

servicii vitale, angajații conectați responsabili de transportul de pasageri și mărfuri. 

Dintre excepțiile anterioare, persoanele a căror sosire în Estonia are legătură cu 

asigurarea serviciilor de întreținere, reparații, garanții sau tehnologia informației și 

comunicațiilor privind anumite echipamente ale unor companii care-și desfășoară 

activitatea în Estonia, dacă acest lucru este necesar pentru asigurarea funcționării 

companiei, trebuie să facă un test la trecerea frontierei naționale; cetățenii străini care 

se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de reședință, perioada care nu va 

depăși 48 de ore. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (modificate începând cu data de 1 

septembrie 2020): Cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către 

țara de reședință, vor efectua tranzitul pe o perioadă care nu va depăși 48 de ore. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Din cauza creșterii numărului de persoane infectate, 

guvernul estonian a decis, începând cu 29 septembrie, să înăsprească restricțiile 

pentru desfășurarea diferitor evenimente publice și competiții sportive și să reducă 

capacitatea de audiență la evenimentele care se desfășoară în spații închise. 

 

Începând cu 29 septembrie, până la 750 de persoane se va permite să participe la 

întâlniri publice, evenimente și competiții sportive în spații închise, în loc de 1.500 

cum era prevăzut până acum. Organizatorii evenimentelor trebuie să respecte cerința 

de ocupare de 50% și să se asigure că participanții respectă cerințele de distanțare, 

precum și să asigure disponibilitatea dezinfectanților și respectarea cerințelor de 

dezinfectare. 

 

Un număr mai mic de vizitatori se aplică și conferințelor, spectacolelor de teatru, 



concertelor, proiecțiilor cinematografice și altor evenimente publice și întâlniri cu 

locuri fixe; prin urmare, limita de ocupare de 50% nu se mai aplică. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers  

https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248  

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn 

https://estonia.mfa.gov.md  

 

Ambasada Estoniei în Republica Moldova 

https://bucharest.mfa.ee 

  

 

Finlanda 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Restricțiile de intrare în Finlanda pentru cetățenii din statele terțe ale spațiului 

UE/Schengen se mențin până la 8 septembrie 2020. 

 

Mai multe detalii privind regimul de intrare în țară pot fi consultate la aceste 

adrese: https://bit.ly/3ioXYpN, https://bit.ly/3isv9cc 

 

 

Franța 

 
 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Intrarea cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul francez poate fi admisă în cazul 

cînd: 

 sunteti soț /soție sau copil la întreținere al unui cetățean francez ; 

 sunteți rezident în Franța (justificative: factura de electricitate, impozit pe 

venit, contractul de închiriere, cont bancar); 

 sunteți transportator de marfă și asigurați transportul internațional de marfă 

(justificativ: certificat de transportator internațional eliberat de angajator în 

baza modelului european); 

 sunteti student posesor de viză de lungă ședere sau de scurtă ședere de studii 

/stagiu (cu excepția VCS Concours) sau veniți pentru o perioadă mai mică de 

90 de zile, la prezentarea justificativului de cazare (loc de trai); 

 sunteți profesor sau cercetător, angajat sau invitat de o instituție de învățamânt 

sau laborator de cercetări francez, cu scopul efectuării studiilor, predării sau 

cercetării; 

 sunteți posesor al unei vize de lungă ședere « Passeport-talent ». 

Începînd cu data de 19.08.2020, orice persoană în vîrstă de peste 11 ani, care 

călătorește pe cale aeriană din Republica Moldova în Franța și care nu este în măsură 

să prezinte la sosire în Franța rezultatul unui test biologic de screening virologic, 

efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de zbor, care dovedește lipsa contaminării cu 

COVID-19, va fi direcționată la aeroportul francez spre punctul de control sanitar 

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248
https://estonia.mfa.gov.md/
https://bucharest.mfa.ee/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://bit.ly/3ioXYpN?fbclid=IwAR1mj36Dn11L6fwjPR4e7pY_19TibTr15_gaRG0l27RexKrBBsbKQPYMkTE
https://bit.ly/3isv9cc?fbclid=IwAR1jCgw1wXC46PXL31sKIzxEowj7dNbM2s2Ik0IEQZESfAfczyVdhljQkEE
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


pentru efectuarea acestui test. 

Atenție : Cetățenii moldoveni care dispun de un contract de muncă și de un contract 

de închiriere, semnate recent și la distanță, în condițiile actuale nu pot intra în Franța. 

 

În cazul cetățenilor non-UE sau ai spațiului european (State membre UE, Marea 

Britanie, Andora, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, 

Vatican), tranzitul aerian este permis în cazul în care persoanele sunt în posesia 

biletului de călătorie până la destinația finală, cu condiția de a nu părăsi zona 

aeroportuară de tranzit și de a nu depăși 24 de ore de așteptare în aeroport. 

 

Mai multe detalii privind regimul de intrare în țară pot fi consultate la adresa 

https://md.ambafrance.org/Condi%C8%9Biile-de-intrare-pe-teritoriul-francez 

 

Germania 

 
 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova  

 

STARE DE URGENȚĂ: NU este instituită. Germania a declarat „stare de 

pandemie”. 

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data de 17.03.2020, fiind 

actualizate periodic. 

 

Cu referire la recomandarea Consiliului Uniunii Europene 9208/20 din 30 iunie 2020 

privind relaxarea măsurilor de control la frontieră pentru unele statele din afara UE și 

restricționarea temporară a călătoriilor care nu sunt necesare, Republica Federală 

Germania a instituit măsurile de relaxare a controalelor la frontieră cu aplicare 

graduală. 

 

Astfel, începând cu 2 iulie 2020 au fost ridicate restricțiile de călătorie pentru 15 state 

care alcătuiesc așa-numita ”listă pozitivă”. Lista statelor terțe este revizuită și 

actualizată sistematic. Spre regret, Republica Moldova deocamdată nu se regăsește în 

lista țărilor terțe cărora le-au fost ridicate restricțiile. Acest lucru presupune că pentru 

cetățenii moldoveni rămân valabile condițiile de călătorie de până acum (menționate 

în rubrica ”Categorii Exceptate”). 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Autorităţile germane mențin în continuare 

restricțiile la intrarea în Germania a cetățenilor Republicii Moldova, având în vedere 

că țara noastră a fost introdusă pe lista statelor de risc Lista țărilor și zonelor de risc 

cu infectare COVID-19 este actualizată constant de „Institutul Robert Koch” și poate 

fi consultată aici: 

https://www.rki.de/ 

 

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există 

motive bine întemeiate și care pot fi argumentate la intrarea pe teritoriul Germaniei, 

printre care: 

(a) permis de ședere/domiciliul legal; 

(b) contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, 

transportului de mărfuri; 

(c) reuniune familială (soț/soție/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură 

primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile 

diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate; 

(d) tratament medical, dacă există confirmare de la doctor și dacă viața pacientului 

https://md.ambafrance.org/Condi%C8%9Biile-de-intrare-pe-teritoriul-francez
https://www.facebook.com/MoldovainGermany/
https://www.facebook.com/MoldovainGermany/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rki.de%2F&h=AT1mpUr-4Ml_pOnB5y_ojD5xKfI3y7TMH3qPeo7XK81Vk5DE1zRSvth1t07RXEZDVyBL3wqFWTZ0GBw_DYhJE_XTMh1muTtoKo7EDFWbW54CB7WSM3mTyV2q5xTOvO3R096sE7WCKLc1MarWw7d1HMZlHQ


este în pericol; 

(e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a 

elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de 

învățământ. 

Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Germaniei aparține 

exclusiv ofițerului de frontieră. 

 

Persoanele care vor fi admise pe teritoriul Germaniei urmează să se supună testării 

pentru verificarea infecției COVID-19, într-o perioadă de cel mult 72 ore de la sosire. 

Alternativa presupune în mod automat autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile. 

Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile 

locale în domeniul sănătății. Dacă testarea are loc la momentul sosirii în Germania, se 

va dispune măsura autoizolării până la recepționarea rezultatului testului. 

 

Persoanele care sosesc din „zonele de risc” (inclusiv din Republica Moldova), la 

intrarea în Germania, sunt obligate să completeze o fișă epidemiologică/formular de 

localizare. Având în vedere descentralizarea teritorială, regiune poate impune măsuri 

restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. 

 

 În cazul călătoriilor personalului calificat, se va prezenta, în mod obligatoriu, 

contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența 

fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la 

distanță. Certificatul va fi confirmat de către Ambasada Germaniei la Chișinău. 

Studenții a căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției 

de învățământ în acest sens. 

  

 Reîntregirea familiei este posibilă pentru posesorii vizei de tip D. Vizitele simple de 

familie nu sunt deocamdată exonerate de restricțiile de călătorie, cu excepția celor 

„indispensabile” pentru rudele de gr. I, ca bunăoară: 

- înmormântările; 

- însoțirea soțului/soției – cetățean german; 

- însoțire a unui minor – cetățean german. 

  

Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot 

fi consultate pe pagina Cancelariei Germane - https://www.bundesregierung.de/. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitarea teritoriului german se permite 

în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de 

tranzit pe linia de retur. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Unele autorități publice au reluat parțial activitățile 

cu publicul, acestea fiind condiționate de respectarea măsurilor sanitare de protecție 

impuse în contextul crizei epidemiologice, în timp ce altele, permit doar vizitele 

cetățenilor pentru prestarea unor servicii de natură urgentă care nu comportă amânare. 

 

Învățământul școlar a fost reluat parțial, iar în unele landuri federale a fost reluată 

inclusiv activitatea grădinițelor. De asemenea, au fost redeschise unele muzee, 

expoziții, grădini zoologice, bazinele de înot în aer liber, activitatea acestora fiind 

condiționată de respectarea măsurilor specifice de distanțare și protecție sanitară 

impuse în contextul crizei epidemiologice. 

 

Sunt permise unele manifestări publice, sportive, religioase și recreative. Cu 

https://www.bundesregierung.de/


respectarea anumitor condiții, au fost redeschise magazinele și restaurantele. 

 

Purtarea măștii în spațiile închise este obligatorie cu respectarea regulilor de igienă și 

păstrarea distanței sociale (1,5 m). Masca este obligatorie inclusiv în zonele 

aglomerate în care distanța socială nu poate fi asigurată. Amenda pentru 

nerespectarea acestei condiții este de 50 EUR. 

  

 Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land 

pot fi accesate pe pagina cancelariei federale a Germaniei. 

  

 ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: În 

contextul deplasărilor în Republica Federală Germania, motivele de călătorie urmează 

a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Reamintim că decizia de a 

admite străinii în țară o are polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a 

fi respectată cu strictețe măsura carantinei/autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere 

caracterul descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, cetățenii 

urmează să se documenteze la direcția de sănătate publică în landul federal de 

destinație. Aceasta poate fi găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în 

caseta de căutare afișată pe pagina Institutului Robert-Koch -

https://tools.rki.de/plztool/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania 

https://germania.mfa.gov.md/ro  

 

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt 

https://frankfurt.mfa.gov.md/ro   

 

Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău 

https://chisinau.diplo.de/md-ro   

 

Grecia 

 
 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA  

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 01.10.2020 – 12.10.2020. 

 

Nu este permisă intrarea cetățenilor/rezidenților din țările non-UE.  

 

TOATE persoanele care intenționează să călătorească în Grecia trebuie să 

completeze, cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea în țară, formularul PLF.  

 

Pe cale aeriană: Pasagerii care zboară din Bulgaria, România, Ungaria, Polonia, 

EAU, Malta, Belgia, Spania, Albania, Macedonia de Nord și Israel vor avea asupra sa 

un test molecular (PCR) pentru COVID-19, cu rezultat negativ, efectuat cu maxim 72 

de ore înainte de intrarea în Grecia. Testul trebuie să fie în limba engleză, emis de un 

laborator acreditat. Suplimentar, pe aeroport pot avea loc și testări aleatorii.  

 

Zborurile din Turcia și zona Catalonia din Spania rămân suspendate.  

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftools.rki.de%2Fplztool%2F%3Ffbclid%3DIwAR2q8CRpIeaJRtYeawvqEcxZzUN8LAcv43QEuA_uBKWftaNn6iTMzw_GdBc&h=AT2Fw1lFSNiTCzcsPUWmrKzMI_FFgrYZ5pv7IWpDM7zL0dX0xuqq_2id1v8xjoIpgHOrfk4gui9d6DsrIfpFGiWYfA2rQ31x-AZZVd56THc2sVh8RARLvARNJr4xjz7qve1X5dVxoA
https://germania.mfa.gov.md/ro
https://frankfurt.mfa.gov.md/ro
https://chisinau.diplo.de/md-ro
https://www.facebook.com/MoldovainGreece/
https://www.facebook.com/MoldovainGreece/
https://travel.gov.gr/#/


Până pe 5 octombrie, 2020 călătorii din Rusia vor avea asupra lor un test molecular 

negativ (PCR) pentru COVID-19 cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Grecia.  

 

Pe cale terestră: Intrările sunt permise prin trecerea de frontieră Promachonas, alte 

treceri de frontieră cu Bulgaria sunt permise doar pentru călătoriile esențiale.  

Toți călătorii care intră pe la trecerea de frontieră Promachonas sunt obligați să 

prezinte un test molecular negativ (PCR) cu maxim 72 de ore înainte de sosire.  

 

Trecerile de frontieră cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia sunt permise doar 

pentru călătoriile esențiale.  

 

Pe cale maritimă: sunt permise intrările doar din porturile Corfu, Patras și 

Igoumenitsa.  

 

Din 1 august, navele de croazieră au voie să acosteze, în porturile Pireu, Rodos, 

Heraklion (Creta), Volos, Corfu și Katakolo (ca porturi de intrare). Apoi pot naviga 

spre orice alt port grecesc.  

 

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

 

Pe cale aeriană: Sunt exceptați de la restricțiile de intrare în Grecia, 

cetățenii/rezidenții din: Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, 

Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și Emiratele Arabe Unite. La 

intrarea în țară aceștia pot fi testați aleatoriu.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
 

Este permis pentru călătoriile esențiale (transport mărfuri, cazuri umanitare, pentru 

angajați ai Misiunilor Diplomatice și Organizațiilor Internaționale), sau pentru 

cazurile în care este prezentată dovada deținerii unei rezervări la punctul de 

destinație.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

- Purtarea măștilor în toate spațiile închise și respectarea măsurilor de igienă; 

- Toate unitățile comerciale rămân închise între orele 12:00-05:00, cu excepția 

farmaciilor, benzinăriilor și tonomatelor.  

- La unitățile de alimentare publică la o masă pot sta maxim 4 persoane, pentru 

rude de gradul I, maxim 6 persoane; 

- Funcționarea piețelor în aer liber este permisă, cu condiția respectării distanței 

sociale și a măsurilor de igienă;  

- Orice manifestație publică de divertisment este interzisă; 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informații oficiale complete, la pagina: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Atena  

https://grecia.mfa.gov.md/ 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://grecia.mfa.gov.md/


Ambasada Greciei la București  

https://grecia.mfa.gov.md/ 

 

 

Irlanda 

 

  

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: Pentru toți cei care intră în Irlanda prin porturi și 

aeroporturi, cu excepții limitate (inclusiv și pentru cei care călătoresc din șările 

incluse în Lista verde) https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-

locator-form/, se aplică obligativitatea de a se autoizola timp de 14 zile și de a 

completa un formular de localizare a pasagerilor  (www.gov.ie/locatorform) înainte 

de călătoria în Irlanda. 

Lista Verde de țări este revizuită săptămânal și poate fi consultată aici. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Oricine poate călători în Irlanda, dar cu 

respectarea strictă a regulilor menționate mai sus. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Nu sunt restricții. Tranzitarea prin 

aeroportul din Dublin se efectuează fără aplicarea măsurilor de autoizolare. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Irlanda se află la nivelul II de restricții al Planului 

național “Resilience and Recovery: Living with COVID-19”, cu excepția regiunilor 

Dublin și Donegal care au fost plasate la nivelul III, cu revizuirea acestor măsuri la 

data de 9 octombrie 2020. Măsurile restrictive ale Planului național “Resilience and 

Recovery: Living with COVID-19” pe nivele pot fi consultate aici.     

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

 https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-

living-with-covid-19/  

 https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-

form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/  

 https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-

home/self-isolation.html 

 http://www.inis.gov.ie/  

 https://www.dublinairport.com/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Dublin 

https://irlanda.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Irlandei la București 

https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/ 

 

Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău 

https://www.facebook.com/HConsulateofIrelandMD/ 

 

 

https://grecia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainIreland/
https://www.facebook.com/MoldovainIreland/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
http://www.gov.ie/locatorform
https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the-covid-19-travel-advice-list/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html
http://www.inis.gov.ie/
https://www.dublinairport.com/
https://irlanda.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/
https://www.facebook.com/HConsulateofIrelandMD/


 

Italia 

 
 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Pentru a contracara și a controla răspândirea virusului COVID-19 pe întreg teritoriul 

Italiei, la 6 septembrie 2020, Premierul italian a semnat un nou decret prin care sunt 

prelungite, până la 30 septembrie curent, restricțiile de intrare pe teritoriul Italiei, 

stabilite anterior prin decretul din 07 august 2020. 

 

Astfel, râmâne în continuare interzisă intrarea în Italia a persoanelor care în ultimile 

14 zile au vizitat sau tranzitat următoarele țări: Armenia, Bangladeş, Boznia 

Herţegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama, 

Peru, Republica Moldova, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi 

Columbia. 

 

Ca excepție de la această regulă este permisă intrarea în Republica Italiană a 

următoarelor categorii de persoane: 

 cetățenii statelor Uniunii Europene, statelor Acordului Schengen, Regatului 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, 

Republicii San Marino și Statului Vatican, care au reședință/domiciliu în Italia. 

Aceștia pot intra în Italia, prin completarea unei declarații și cu respectarea 

obligatorie a carantinei de 14 zile; 

 membrii familiilor cetățenilor statelor UE, statele părți la Acordul Schengen, 

Regatul Unit, Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican, care au reședința în 

Italia (soți, concubini, parteneri de concubinaj, copii dependenți sub vârsta de 

21 de ani, ascendenți dependenți), la fel cu completarea unei declarații 

respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile; 

 echipajelor și personalului mijloacelor de transport; 

 funcționarii și agenții, oricum ar fi numiți, ai Uniunii Europene sau ai 

organizațiilor internaționale, agenților diplomatici, personalului administrativ 

și tehnic al misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personal 

militar, italian și străin, în exercitarea funcțiilor lor. 

 

 

Letonia 

 
 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Din 10 iunie 2020, intrarea cetățenilor statelor non-

UE în Letonia este interzisă, în afară de statele, lista cărora este actualizată 

săptămânal, în fiecare vineri și poate fi accesată la următorul link: 

https://www.spkc.gov.lv/.../valstu-saslimstibas-raditaji...). 

 

Potrivit actualizărilor din 17 septembrie 2020, toate persoanele, inclusiv cetățenii și 

rezidenții permanenți ai Letoniei, care au sosit din țări în care numărul cumulat de 

cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile a depășit 16 persoane la 100.000 de locuitori, 

trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile la sosirea în Letonia. Anumite grupuri de 

persoane (de exemplu, lucrători medicali, sociali, profesori  etc.) trebuie să se 

autoizoleze timp de 14 zile. 

 

După sosirea în Letonia din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic 

https://www.facebook.com/MoldovainItaly/
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/
https://www.facebook.com/MoldovainLatvia/
https://www.facebook.com/MoldovainLatvia/
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR1f4xdS389bficCJ1oF8t98_-ttBZcRlVUIgrA2UVK0XnQBsMl7aZ2Zyts


European și Confederația Elvețiană, nu este nevoie de autoizolare timp de 10 zile - cu 

condiția ca în țara din care persoana ajunge în Letonia sau tranzitează această țară, în 

ultimele 14 zile, numărul cumulativ de cazuri de COVID-19 nu a depășit 16 persoane 

la 100.000 de locuitori. Această regulă se aplică și persoanelor din țări terțe. 

 

La trecerea frontierei, toţi vizitatorii trebuie să completeze următorul formular 

https://www.sam.gov.lv/sites/sam/files/content/covid-19/apliecinajums_eng.pdf  

 

Din 1 august 2020, toate persoanele care intră în Letonia în scopul de serviciu 

(inclusiv lucrători culturali) din statele cu incidență ridicată, vor trebui să efectueze 

două teste Covid-19 cu un interval de 5-7 zile. Până la obținerea rezultatului negativ 

persoanele sunt obligate să respecte regimul de autoizolare. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

 cetățenii străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință; 

 persoanele care efectuează transportarea mărfurilor şi pasagerilor; 

 cetățenii străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor 

comerciale, fapt, care urmează fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și 

Dezvoltare a Letoniei; 

 personalul diplomatic sau consular, organizaţiilor internaţionale și membrilor 

familiilor acestora, acreditaţi în Letonia; 

 persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui, a Saeima, a 

Cabinetului de miniştri sau a membrilor acestuia, a Curții Constituționale, a 

Curții Supreme, a Curţii de Conturi de Stat sau a ministerului; 

 curierii diplomatici din Letonia sau din țări străine sau curierii diplomatici ad 

hoc care prezintă un document oficial care să precizeze statutul lor și numărul 

coletelor din valiza diplomatică; 

 cetățenii, ai căror soț/soție sunt cetățeni ai Letoniei; 

 Pasagerii : transportului de pasageri cu avioane de stat și vehicule militare; 

serviciilor de călători neprogramate oferite de Ministerul Afacerilor Externe 

leton în scopuri de repatriere; transportului de pasageri (nu mai mult de cinci 

pasageri) prin transport aerian privat și călătorie aeriană de afaceri; transportul 

de pasageri (nu mai mult de cinci pasageri) cu mijloace de transport maritim 

private și de agrement; trafic neregulat de pasageri atunci când pasagerii 

traversează teritoriul Republicii Letonia în tranzit; 

 marinarii care au nevoie să ajungă la locul de muncă pe navă sau să se întoarcă 

de pe aceasta; 

 studenții înscriși într-un program de studiu cu normă întreagă (cu frecvență) 

sau într-un program de schimb, în cazul în care instituția de învățământ 

superior sau colegiul a emis o confirmare scrisă a înmatriculării studentului și 

organizarea studiilor cu frecvență; 

 sportivilor, lucrătorilor sportivi, precum și reprezentanților organizațiilor 

sportive internaționale, pentru participarea la un eveniment sportiv 

internațional organizat de o federație sportivă recunoscută sau de membrul 

acesteia, dacă persoanele menționate pot prezenta un document care să ateste 

că au fost supuse unui examen de laborator pentru diagnosticarea Covid-19 nu 

mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu 

a fost detectat Covid-19; 

 străinii a căror sosire în Letonia pentru a primi servicii de tratament 

(diagnosticare și terapie) în cadrul turismului medical a fost aprobată de 

Inspectoratul de Sănătate, dacă persoanele menționate pot prezenta un 

https://www.sam.gov.lv/sites/sam/files/content/covid-19/apliecinajums_eng.pdf


document că au fost supuse testelor de laborator pentru a diagnostica infecția 

cu Covid-19 nu mai devreme cu trei zile înainte de sosirea pe teritoriul 

Republicii Letonia și nu a fost detectată nicio infecție cu Covid19; persoanele 

însoțitoare a străinilor care sosesc pentru servicii de tratament dacă necesitatea 

unei persoane însoțitoare este stabilită de o instituție medicală sau persoana 

însoțește copilul și prezența acestuia în statutul de persoană însoțitoare a fost 

agreată de Inspectoratul de Sănătate și persoana însoțitoare poate prezenta un 

document care să confirme că a făcut test de laborator pentru diagnosticarea 

infecției cu Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe 

teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată infecția cu Covid-19;  

 lucrătorii culturali a căror sosire în Letonia este legată de furnizarea de servicii 

în domeniul culturii și organizarea de evenimente publice și ale căror grupuri, 

în conformitate cu regulamentul Guvernului № 360 din 09.06.2020, au fost 

înființate de ministrul culturii; 

 cetățenii din unele state non-UE (lista este actualizată săptămânal, în fiecare 

vineri și poate fi acceată la următorul link: https://www.spkc.gov.lv/.../valstu-

saslimstibas-raditaji...) . 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Potrivit Regulamentului Guvernului 

Republicii Letonia № 360 din 09.06.2020 (https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304) este 

permisă traversarea teritoriului Republicii Letonia pasagerilor străini aflați în tranzit 

pentru revenirea la locul de trai permanent. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Pe 11 august 2020, Guvernul Republicii Letonia a 

aprobat un set de modificări la Regulamentul № 360 din 09.06.2020 prin carea unele 

măsuri restrictive au fost anulate sau parțial relaxate. 

Astfel, începând cu data de 17 august 2020: 

 se permite organizarea evenimentelor publice sau private cu participarea unui 

număr de până la 1000 de persoane în spațiile închise cu asigurarea unui spațiu 

de 3mp/persoană și 3000 – în aer liber; 

 la evenimentele culturale desfășurate cu asigurarea locurilor personalizate 

pentru vizitatorii (teatru, concert, etc.), scaunele urmează a fi așezate la o 

distanță de 1m; 

 se permite desfășurarea activităților culturale, sportive și religioase până la ora 

02.00 dimineața. Începutul programului de lucru rămâne neschimbat: 06.00 

dimineața; 

 în restaurante/cafenele nu pot sta mai mult de 8 persoane la o masă în spațiile 

închise. 

 

Prin decizia din 30 septembrie 2020, au fost introduse măsuri speciale anti-epidemice 

în anumite teritorii administrative adițional la măsurile de siguranță epidemiologică 

menționate de Regulamentul Guvernului № 360 din 09.06.2020 pentru orașele 

Daugavpils și Kuldiga, valabile până la 14 octombrie 2020: 

  

 evenimentele de artă amatorială și dezvoltarea educației pe interese și a 

educației profesionale (inclusiv antrenamente, concursuri și repetiții) nu se 

desfășoară în persoană;  

 persoanele trebuie să folosească protecție pentru gură și nas la: utilizarea 

transportului public în oraș, în spațiile publice în care este imposibil să se 

prevadă o distanță de doi metri, cu excepția cazurilor menționate la paragrafele 

6.2.6 și 6.2.10 din Regulament (instituțiile de învățământ);  

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR1f4xdS389bficCJ1oF8t98_-ttBZcRlVUIgrA2UVK0XnQBsMl7aZ2Zyts
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR1f4xdS389bficCJ1oF8t98_-ttBZcRlVUIgrA2UVK0XnQBsMl7aZ2Zyts
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304


 nu mai mult de 500 de persoane se află în același timp la locul evenimentelor 

sau la furnizarea de servicii casnice în interior;  

 în locurile de alimentație publică, lucrările încep cel mai devreme la ora 6.00 și 

se termină cel târziu la ora 24.00;  

 nu se organizează evenimente publice în interior, cu excepția evenimentelor 

organizate în conformitate cu condițiile menționate la punctul 16. 1 din 

regulamentul menționat (evenimente cultural ce prevăd locurile fixate 

personalizate cu respectarea normelor de distanțare). 

 

(Lista desfăşurată a Regulamentului privind autoizolarea, distanțarea socială, 

transportatorii internaționali de pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite 

să traverseze frontierele externe letone din țări terțe la: 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304) 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

 Regulile privind autoizolarea, distanțarea socială, transportatorii internaționali 

de pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite să traverseze 

frontierele externe letone din țări terțe sunt prevăzute de Regulamentul 

Cabinetului de Miniștri nr.360 - Măsuri de siguranță epidemiologică pentru 

limitarea răspândirii infecției de COVID -19, adoptată la 9 iunie 2020: 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304 

 Portalul informaţional de stat privind răspândirea COVID-19 în Letonia: 

https://covid19.gov.lv/en 

 Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia: 

https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-

situation-in-latvia-to-restrict-the-spread-of-covid-19   

 Legea privind gestionarea răspândirii infecției COVID-19 (în vigoare din 10 

iunie 2020, cu amendamentele ulterioare în vigoare din 24 iulie 2020): 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278 

Notă: La 1 octombrie 2020, Parlamentul leton a adoptat amendamente la legea 

privind gestionarea răspândirii Covid-19, care prevăd că un nou sistem informațional 

va monitoriza conformitatea cu autoizolarea și carantina.  

 

Astfel, oricine intră în Letonia din țările cele mai afectate de Covid-19 va fi obligat să 

completeze un chestionar în sistemul electronic de pe site-ul web covidpass.lv. și să 

asigure că va respecta zece zile de autoizolare. Nerespectarea acestei obligații va fi 

supusă unei amenzi de la 10 la 2000 de euro. 

 

După completarea formularului, un cod QR va fi trimis la poștă. Persoana va trebui să 

prezinte acest cod la cererea poliției sau a serviciului de frontieră, astfel încât să se 

poată asigura că respectă cerințele de siguranță epidemiologică. Chestionarul va fi 

necesar și pentru cei care intră în Letonia cu mașina sau trec frontiera pe jos. Datele 

vor fi stocate timp de 30 de zile și apoi șterse automat.  

 

Noul regulament urmează să intre în vigoare pe 12 octombrie 2020 după ce Guvernul 

leton va definitiva toate aspectele practice pentru activarea sistemului informațional 

menționat.. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Riga 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304
https://covid19.gov.lv/en
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-situation-in-latvia-to-restrict-the-spread-of-covid-19
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-situation-in-latvia-to-restrict-the-spread-of-covid-19
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278


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 informaţii 

consulare. 

 

Ambasada Republicii Letonia la Chișinău 

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

 

 

Lituania 

 
 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

Guvernul Republicii Lituania a anunțat încetarea carantinei împotriva răspîndirii 

COVID-19 din data de 17 iunie 2020, însă cu păstrarea unor restricții de protecție.  

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  
 

Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în Lituania, cu 

excepția deținerii unui permis de ședere/muncă sau membrilor de familie, cu 

obligativitatea respectării autoizolării pentru 14 zile. 

 

Din 02 octombrie 2020, este exclusă obligativitatea prezentării rezultatului negativ al 

testului COVID-19 (valabil 72 ore), înainte de intrarea în Lituania, pentru cetățenii 

care vin din state cu rata de infectare 25/100.000 (conform Listei). 

 

Din 15 septembrie 2020, înainte de îmbarcarea în tren, autobus, avion etc. și intrarea 

în Lituania, este necesară înregistrarea la Centrul Național de Sănătate Publică al 

Lituaniei (Formularul) și prezentarea confirmării prin QR codul emis la înregistrare. 

 

Din 17 august 2020, Lituania permite intrarea cetățenilor din statele membre UE, iar 

cei care vin din state cu rata de infectare 25/100.000 (conform Listei) sunt supuși 

autoizolării pentru 14 zile sau 10 zile în cazul unui rezultat negativ al testului 

COVID-19 (opțional). 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

 persoanele care tranzitează teritoriul Lituaniei pentru întoarcerea în țara de 

reședință; 

 străinii care dețin un document care atesta dreptul de ședere în Lituania sau, în 

baza căruia, Departamentul pentru Migrație din cadrul Ministerului de Interne 

al Lituaniei a aprobat emiterea unui document care confirmă dreptul de 

reședință în Lituania și pentru străinii care sunt membri ai familiei (părinți 

(părinți adoptivi), copiii (copiii adoptați), soții sau au în îngrijire cetățeni 

lituanieni; 

 persoanele care beneficiază de imunități și privilegii în temeiul Convenției de 

la Viena privind Relațiile diplomatice (1961) sau Convenției de la Viena 

privind relațiile consulare (1963), membrilor lor de familie și personalului de 

serviciu; 

https://letonia.mfa.gov.md/
https://www.mfa.gov.lv/en/moldova
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania/
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania/
https://koronastop.lrv.lt/en/news/updated-list-of-affected-countries-and-exceptions-to-isolation-requirements?fbclid=IwAR3KIs-dcXke25dSb6m9JMeR3j9PKky3Q-cT5yqabBUEX2fkGHQjUamXCg4
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://koronastop.lrv.lt/en/news/updated-list-of-affected-countries-and-exceptions-to-isolation-requirements?fbclid=IwAR3KIs-dcXke25dSb6m9JMeR3j9PKky3Q-cT5yqabBUEX2fkGHQjUamXCg4


 membrii delegațiilor oficiale; 

 persoanele care lucrează în unitățile militare ale NATO sau pentru țări NATO 

și membrilor de familie ai acestora; 

 membrii echipajelor angajați în companii lituaniene ce efectuează transport 

comercial internațional; 

 profesioniștii din domeniul sănătății care vin în Lituania pentru a oferi servicii 

medicale; 

 sportivi de înaltă performanță, specialiști în sport de înaltă performanță, 

instructori de sport și activitate fizică de înaltă performanță precum și pentru 

membrii familiilor lor, care au venit cu permisiunea ministrului educației, 

științei și sportului din Lituania pentru a se pregăti și a participa la competiții 

de mare performanță; 

 artiștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului culturii pentru a participa 

la evenimente artistice profesionale; 

 jurnaliștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului afacerilor externe; 

 străinii cărora li se permite, în cazuri excepționale, intrarea în Lituania pe baza 

unei permisiuni individuale acordată de un ministru care deține jurisdicția pe 

domeniul respectiv; 

 navigatori; 

 investitorii străini care intră în Lituania cu permisiunea Ministerului 

Economiei și Inovării, în cazul în care există o confirmare din partea unei 

instituții publice în temeiul articolului 13 alineatul (4) din Legea privind 

investițiile și planurile de investiții în Lituania; 

 studenții străini sosiți la studiu în instituțiile de învățământ acreditate din 

Republica Lituania; 

 cetățenii din Belarus care solicita “ajutor umanitar special” (guvernul lituanian 

a introdus această posibilitate pentru persoanele considerate a fi persecutate 

politic urmare recentelor alegeri prezidențiale din Belarus). 

  

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Este permisă tranzitarea cetățenilor străini 

în următoarele cazuri: 

 în drum spre reîntoarcere spre țara lor de reședință; 

 în cazul unei solicitări motivate din partea altui stat; 

 tranzitarea cetățenilor străini către/din regiunea Kaliningrad, Federația Rusă, 

(numai prin punctele de control al frontierei feroviare Kena și Kybartai, în 

condițiile stabilite de Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania). 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Pe teritoriul Republicii Lituania sunt impuse 

anumite reguli de conduită socială, în contextul stopării răspândirii virusului COVID-

19: 

 

 din 1 august 2020, este obligatorie purtarea măștilor de protecție în încăperi, 

inclusiv în spații deschise unde se adună mai multe persoane, terase/până la 

începerea consumului de produse alimentare; 

 păstrarea distanței între persoane, minim 2m în spații închise și 1m în spații 

publice deschise, cu excepția membrilor familiei; 

 activitățile de odihnă și divertisment trebuie să respecte distanța dintre 

persoane cel puțin de 1 m, igiena mâinilor ș.a. 

 din 17 iunie 2020, pentru evenimentele culturale, divertisment, sport, se 

permite organizarea pentru 150 persoane indoor și 700 outdoor; 

 din 1 iulie până pe 16 iulie 2020, se va permite 200 persoane indoor și 1000 



outdoor. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Platforma națională a Lituaniei privind informații oficiale despre regimul de alertă 

COVID-19: 

https://koronastop.lrv.lt/en/  

 

Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei: 

https://urm.lt/default/en/important-covid19  

 

Centrul Național de Sănătate Publică al Lituaniei:  

https://nvsc.lrv.lt/en/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Vilnius: lituania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Lituaniei la Chișinău: md.mfa.lt/md/en/ 

 

 

Malta 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Începând cu 1 iulie curent, Malta a deschis frontierele pentru 19 țări.  Republica 

Moldova nu se regăseşte printre acestea. 

 

 

Olanda 

 
 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data de 28.09.20 până la data de 

20.10.2020. 

 

Se recomandă doar călătoriile esențiale. Persoanele care sosesc în Olanda din anumite 

țări și regiuni din UE+, inclusiv Republica Moldova, trebuie să se autoizoleze timp 

de 10 de zile, chiar dacă nu prezintă simptome sau dacă au avut rezultate negative 

pentru COVID-19. O dată ajunși în Olanda, trebuie să vă autoizolați la domiciliu sau 

în cazare temporară/ de vacanță. Guvernul olandez furnizează lista țărilor în cauză. 

UE+ cuprinde state membre ale UE plus Norvegia, Elveția, Islanda, Liechtenstein, 

Andorra, Monaco, Vatican și Republica San Marino. 

Pentru unele zone din zona Caraibelor a Regatului se aplică anumite restricții, vă 

rugăm să consultați www.nederlandwereldwijd.nl 

 

Documentele de călătorie obligatorie 

Toți pasagerii de vârsta peste 13 de ani care călătoresc spre și dinspre aeroporturile 

olandeze trebuie să completeze un formular de control de sănătate înainte de a începe 

călătoria. Călătorilor care raportează simptome asemănătoare COVID nu li se va 

permite să urce la bordul aeronavei. 

https://koronastop.lrv.lt/en/
https://urm.lt/default/en/important-covid19
https://nvsc.lrv.lt/en/
https://lituania.mfa.gov.md/
https://md.mfa.lt/md/en/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands/
https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
http://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands


 

Formularul de control de sănătate poate fi verificat de autorități la intrarea în aeroport 

și în perimetrul aeroportului, în timpul înregistrării sau la îmbarcare. În aeroportul 

olandez, pasagerii vor fi selectați în mod aleatoriu și vor fi rugați să prezinte 

formularul completat. Veți avea nevoie, de asemenea, un formular complet de 

screening de sănătate pentru călătoria de întoarcere. Sunteți sfătuit să luați un 

formular în alb cu dumneavoastră în cazul în care nu puteți descărca și imprima un 

formular la adresa dumneavoastră de vacanță. 

Punctul de contact pentru Olanda  

Formular de contact 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Intrarea în Olanda pentru cetățenii Republicii 

Moldova este admisă în baza condițiilor indicate mai sus.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Valabile începând cu data de 28.09.20 

până la data de 20.10.2020. 

 

Companiile aeriene și aeroporturile au instituit anumite reguli. Înainte de a călători, 

contactați agenția de turism sau compania aeriană pentru a solicita informațiile 

necesare privind condițiile de zbor. 

 

Persoanele cu simptome de coronavirus nu li se va permite să zboare. 

 

Toți pasagerii trebuie să completeze un formular control de sănătate înainte  de 

plecare, declarând că nu au simptome asociate cu COVID-19. 

 

Regulile aplicate în aeroporturile olandeze sunt aceleași ca pe întreg teritoriul  

Olandei:  

dacă aveți simptome - stați acasă, mențineți distanța de 1,5 metri, practicați o igienă 

bună (spălatul des pe mâni, curățirea suprafețelor), purtarea corectă a măștii de față cu 

acoperirea integrală a gurii și nasului.  

 

Deoarece nu este întotdeauna posibil să păstrați o distanță de 1,5 metri pe aeroporturi, 

trebuie să purtați o mască de față non-medicală, inclusiv la punctul vamal și 

securitate. 

 

La Aeroportul Amsterdam Schiphol trebuie să purtați o mască de față non-medicală la 

check-in și la securitate. De asemenea, trebuie să purtați o mască non-medicală în 

aeronavă. Asigurați-vă că purtați cu dvs. suficiente măști de față. Înlocuiți masca de 

față după fiecare utilizare, dacă este umedă sau după cel mult 3 ore de purtare. 

 

Pasagerii aflați în tranzit trebuie să dețină pașaportul valabil, viza pentru țara de 

destinație (când aceasta este necesară), biletul de zbor pentru următoarea cursă și 

tichetul de îmbarcare când este posibil.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Odată ajunși în Olanda, trebuie să urmați 

recomandările și normele olandeze pentru a contribui la prevenirea răspândirii 

COVID-19, care le puteți consulta aici: 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-

in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone 

 

Începând cu 29 septembrie, au intrat în vigoare noi reguli de prevenire a răspândirii 

https://www.government.nl/contact/contact-form
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone


COVID-19 (valabile pe o perioadă de minim 3 săptămâni), printre care: 

 Munca de la domiciliu rămâne normă.  

 Menținerea distanței de 1,5 m între persoane. 

 Este recomandată purtarea măștii non-medicale în locuri publice, în transportul 

public purtarea măștii este obligatorie.  

 Nu se admite găzduirea mai mult de 3 persoane la domiciliu (exclusiv copiii 

sub vârsta de 13 ani și membrii locuinței). 

 Se permit grupuri nu mai mari de 4 persoane în alte spații închise, precum 

restaurante, cinema, etc. (exclusiv copiii sub vârsta de 13 ani). 

 Numărul de persoane într-o încăpere nu poate depăși 30. 

 Restaurantele, barurile și alte unități similare nu pot accepta clienți noi după 

ora 21.00 și trebuie închise cel târziu la ora 22.00. 

 Localurile sunt obligate să ceară datele de contact ale vizitatorilor/clienților 

pentru a lua legătura în cazul depistării unei persoane infectate. 

 Numărul de persoane pentru activități în aer liber fără flux continuu de 

persoane nu poate depăși 40 (inclusiv copiii sub vârsta de 13 ani, exclusiv 

angajații). 

 Recomandarea este de a vă abține de la călătorii sau acestea să fie minime.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Întrebări frecvente despre Turismul din Olanda 

 

INFORMAȚII DE CONTACT:  

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos:  

https://olanda.mfa.gov.md/   

https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands 

 

 

Polonia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA 

  

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 13 martie 2020): 

 

Intrarea străinilor pe teritoriul Poloniei este interzisă. Persoanele exceptate de la 

restricțiile de intrare sunt supuse autoizolării obligatorii (cu unele excepții). 

 

La granița cu Rusia, Ucraina și Belarus sunt deschise doar câteva din punctele de 

trecere a frontierei. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 
 

 cetățenii Poloniei. 

 străinii care sunt soți sau copii ai cetățenilor Poloniei sau rămân în îngrijirea 

lor permanentă; 

 străinii care posedă Cardul Polonezului (Karta Polaka); 

 șefii misiunilor diplomatice și membrii personalului diplomatic și consular al 

misiunii, precum și membrii familiilor lor; 

https://olanda.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/


 străinii cu drept de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Poloniei; 

 străini cu drept de muncă pe teritoriul Poloniei, adică străini care au dreptul să 

lucreze în aceleași condiții ca și cetățenii polonezi, cu permis de muncă 

(Zezwolenie), certificat de înscriere în evidența muncii sezoniere 

(Zaświadczenie) sau declarație privind încredințarea muncii unui străin pe 

teritoriul Republicii Polone (Oświadczenie) care: 

1. lucrează pe teritoriul Republicii Polone sau 

2. prezintă documente care să demonstreze că lucrul va începe imediat 

după trecerea frontierei; 

 străinii care conduc un mijloc de transport pentru transportul de persoane sau 

mărfuri, iar călătoria lor are loc ca parte a activităților profesionale constând în 

transportul de mărfuri sau de pasageri; 

 șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional 

sau a transportului internațional combinat care călătoresc pe teritoriul Poloniei 

prin alte mijloace de transport decât vehiculul utilizat pentru transportul rutier: 

1. dacă pleacă în concediu pe teritoriul țării de ședere permanentă; 

2. la revenire din concediu sau după o pauză în efectuarea muncii în 

circumstanțele specificate în Legea privind timpul de lucru al șoferilor. 

 elevii, studenții, participanții la studii postuniversitare și studii de specialitate 

și alte forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia; 

 oamenii de știință care desfășoară activități de cercetare sau dezvoltare în 

Polonia; 

 cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statelor membre ale Asociației 

Europene a Liberului Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul 

Economic European sau Elveția, precum și soții și copiii acestora; 

 străinii care efectuează zboruri internaționale cu avionul, în sensul art. 2 

punct 1 din Legea aviației din 3 iulie 2002, care sunt cetățeni ai Georgiei, 

Japoniei, Canadei, Noii Zeelande, Thailandei, Republicii Coreea, Tunisiei, 

Australiei sau au dreptul de a locui pe teritoriul acestor țări; 

 persoanele care trec frontiera poloneză pe baza unei vize naționale în scopul 

repatrierii sau a unei vize de membru al familiei imediate a repatriatului; 

 străini a căror sosire are loc în legătură cu participarea, în calitate de 

concurent, membru al personalului de pregătire, medic, kinetoterapeut sau 

arbitru la competițiile sportive internaționale, organizate pe teritoriul Poloniei 

de către federația sportivă internațională care operează în sporturile olimpice 

sau paralimpice sau altul recunoscut de Comitetul Internațional Olimpic sau 

organizat de o organizație sportivă internațională cu o gamă continentală care 

aparține unei astfel de federații, precum și de jurnaliști acreditați, după ce a 

documentat ofițerului poliției de frontieră faptul competiției, data și natura 

participării printr-o scrisoare relevantă emisă de organizatorul competiției sau 

certificată de asociația sportivă poloneză competentă într-un anumit sport; 

 străinii care trec granița Poloniei pe baza unei vize umanitare, în interes de stat 

sau a obligațiilor internaționale; 

 cetățenii Republicii Belarus; 

 pescarii în sensul art. 2 pct. 9 din Legea din 11 septembrie 2019 privind 

lucrările la bordul navelor de pescuit sau marinarii în sensul art. 2 punctul 3 

din Legea muncii maritime din 5 august 2015 (Jurnalul de legi  din 2020, 

articolul 1353), denumită în continuare „Legea muncii maritime”, inclusiv 

navigatorii angajați în condițiile art. 46 sau articol. 108 din Legea muncii 

maritime, precum și:  

 marinarii și pescarii care merg la un port, chiar și cu alt mijloc de transport 

decât nava maritimă, pentru a se angaja pe navă sau pentru a se întoarce la 



locul de reședință, altul decât nava, după încetarea angajării pe navă – inclusiv 

în tranzit pe teritoriul Poloniei; 

 persoanele care prestează muncă sau servicii pe nave sau pe platforme offshore 

de petrol și foraj, în baza altor acte decât un contract de muncă pentru 

navigatori; 

 străinii care au obținut o viză pentru a participa la programul Poland - Business 

Harbour. 

  

În cazuri justificate, ofițerul comandant al postului de grăniceri, după obținerea 

acordului comandantului șef al gărzii de frontieră, poate permite intrarea altor 

categorii de străini pe teritoriul Poloniei. 

 

Excepție de la obligativitatea autoizolării fac: 

 echipajul aeronavei; 

 marinarii, pescarii și alți membri ai echipajului navelor maritime și de 

navigație interioară, precum și  tehnicienii serviciilor navale și inspectorii 

administrației maritime sau organizații recunoscute în scopul efectuării 

inspecțiilor; 

 persoanele care prestează lucrări sau servicii pe nave sau pe platforme de 

extracție și foraj în larg; 

 persoanele care desfășoară în Polonia sau într-o țară vecină lucrări legate de 

pregătirea sau implementarea investițiilor în domeniul terminalului de 

regazificare în sensul Legii privind investițiile în domeniul terminalului de 

regazificare a gazelor naturale lichefiate din Świnoujście, investiții strategice 

în domeniul rețelelor de transport în sensul Legii privind pregătirea și 

implementarea investițiilor strategice în domeniul rețelelor transporturi sau 

investiții strategice în sectorul petrolier în sensul Legii privind pregătirea și 

implementarea investițiilor strategice în sectorul petrolier; 

 șoferii implicați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional 

sau a transportului combinat internațional în sensul prevederilor Legii 

transportului rutier; 

 instructorilor personalului și a altor angajați necesari pentru prestarea 

serviciilor de transport de marfă ca parte a transportului feroviar internațional, 

desfășurarea de activități profesionale în Polonia sau într-o țară vecină, pe baza 

unei liste furnizate de transportator; 

 șoferii care efectuează transport rutier cu autovehicule sau combinații de 

vehicule cu o greutate totală admisibilă care nu depășește 3,5 tone în 

transportul rutier de mărfuri și transportul rutier non-profit de mărfuri; 

 șoferii angajați în transportul rutier cu vehicule destinate transportului a mai 

mult de 7 și nu mai mult de 9 persoane, inclusiv șoferul în transportul rutier 

comercial internațional de pasageri; 

 cetățenii polonezi și străinii care sunt soți sau copii ai cetățenilor polonezi sau 

rămân sub îngrijirea permanentă a cetățenilor polonezi; 

 savanții care efectuează cercetări în Polonia și tutorii lor care trec granița cu 

savanții pentru a face posibilă aceste cercetări; 

 studenți, participanți la studii postuniversitare, educație specializată și alte 

forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia și persoanele 

care desfășoară activități științifice în Polonia; 

 soldați ai Forțelor Armate ale Poloniei sau ai forțelor aliate, ofițeri ai Poliției, 

Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal și Fiscal, Serviciului de Stat de 

Pompieri și Serviciului de Protecție al Statului, inspectori de transport rutier, 

îndeplinind sarcini oficiale; 



 membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanții 

organizațiilor internaționale și membrii familiilor acestora, precum și alte 

persoane care trec frontiera pe baza unui pașaport diplomatic; 

 inspectorii de administrație maritimă; 

 oamenii care prestează muncă la gospodării agricole situate de ambele părți ale 

frontierei; 

 Cetățenii UE, SEE sau Elveției, precum și soții și copiii lor; 

 străini cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung al 

Uniunii Europene în scopul tranzitului pe teritoriul Poloniei spre teritoriul altor 

state membre ale Uniunii Europene, al unui stat membru al Asociației 

Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic 

European sau Confederația Elvețiană, precum și soții și copiii lor, pentru a 

călători pe teritoriul Poloniei, la locul de reședință sau de ședere;  

 persoane care navighează cu ambarcațiuni de agrement între porturile statelor 

membre ale UE, statele membre ale AELS - părți la Acordul SEE fără a face 

escală în porturile țărilor terțe; 

 persoanele care desfășoară activități legate de protecția patrimoniului cultural 

polonez în străinătate, inclusiv lucrări de conservare, inventariere și cercetare; 

 pasagerii aeronavelor în sensul art. 2 pct. 1 din Legea din 3 iulie 2002. - Legea 

aviației, care efectuează un zbor internațional de pe un aeroport situat pe 

teritoriul unei țări neacoperite de interdicțiile de trafic aerian specificate în 

reglementările emise în baza art. 119 sec. 2 din Legea din 3 iulie 2002 - Legea 

aviației, cu excepția pasagerilor unei aeronave care efectuează un zbor 

internațional de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Belarus, Ucrainei 

sau al Federației Ruse; 

 persoanele care participă în calitate de concurent, membru al personalului de 

pregătire, medic, kinetoterapeut sau arbitru, la competiții sportive 

internaționale organizate pe teritoriul Republicii Polone de o federație sportivă 

internațională care operează în sporturi olimpice sau paralimpice sau altul 

recunoscut de Comitetul Internațional Olimpic sau organizat de o organizație 

sportivă internațională cu sediu continental aparținând unei astfel de federații 

sau asociații sportive poloneze, precum și jurnaliștii acreditați. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Dreptul de a tranzita teritoriul Poloniei îl 

au toate categoriile de persoane care au dreptul de a intra pe teritoriul țării, precum și 

străinii cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung pe 

teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, statelor membre ale Asociației 

Europene a Liberului Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic 

European sau Elveția, precum și soții și copiii acestora, pentru a călători pe teritoriul 

Republicii Polone spre locul de reședință sau de ședere. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Pe plan intern sunt stabilite următoarele restricții: 

 

1. Distanța socială – minim 1,5m; 

2. Acoperirea gurii și nasului – în locurile publice unde nu este posibilă 

menținerea distanței sociale; 

3. Limitarea numărului de persoane în transportul public, centre comerciale, 

evenimente culturale, ceremonii religioase etc. 

 

Totodată, au fost stabilite trei grade de alertă pentru localități – verde, galben și roșu. 

Localitățile din zona galbenă sau roșie sunt suspuse unor restricții adiționale. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informații privind restricțiile aplicate în Polonia pot fi accesate la următorul link - 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations. 

 

Informații amănunțite referitoare la trecerea frontierei Poloniei pot fi obținute de la 

Serviciul Grăniceri al Poloniei - https://www.strazgraniczna.pl/.   

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Varșovia  

https://polonia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Republicii Polone la Chișinău 

https://www.gov.pl/web/republicamoldova 

 

 

Portugalia 

 
 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Potrivit ordinului comun al miniștrilor Afacerilor Externe, Apărării Naționale, 

Administrației Interne, Sănătății și Infrastructurii nr. 7595 – A/2020 din 31 iulie 2020: 

 este autorizat traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor din 

și spre țările care fac parte din Uniunea Europeană, dinspre țările asociate 

Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Elveția) și din Regatul 

Unit în conformitate cu prevederile Acordul de retrage dintre Uniunea 

European și Regatul Unit; 

 sunt autorizate zborurile provenind din țările cu o evaluare epidemiologică 

pozitivă, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene din 

30 iunie 2020 privind legăturile aeriene cu Portugalia și care fac parte din 

următoare listă: Australia, Canada, China, Coreea de Sud, Georgia, Japonia, 

Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Thailanda, Tunisia și Uruguay 

 este autorizat traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor 

dinspre și spre țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt 

țări asociate Spațiului Schengen, exclusiv pentru călătorii esențiale. 

 

Sunt considerate călătorii esențiale cele care au ca scop permiterea tranzitării sau 

intrării în Portugalia a: 

 cetățenilor Uniunii Europene, cetățenilor țărilor asociate Spațiului Schengen și 

membrilor respectivelor familii, și cetățenilor statelor terțe cu reședință legală 

într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; 

 cetățenilor țărilor terțe care călătoresc în scop profesional, de studiu, de 

reîntregire a familiei, din motive de sănătate sau din motive umanitare. 

 

Cu excepția pasagerilor aflați în tranzit (care nu părăsesc aeroportul), toți pasagerii 

din zboruri provenind din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu 

sunt țări asociate Spațiului Schengen vor face dovada, la momentul la îmbarcare, că 

au efectuat, în cele 72 de ore care preced îmbarcarea, o testare moleculară (tip PCR) 

pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ, fără de care 

nu vor putea îmbarca și/sau întra pe teritoriul portughez. 

 

Cetățenii portughezi și cetățenii străini cu rezidentă legală în Portugalia și membri de 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
https://www.strazgraniczna.pl/
https://polonia.mfa.gov.md/
https://www.gov.pl/web/republicamoldova
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


familie ai acestora, care sunt pasagerii zborurilor (inclusiv celor de repatriere) 

provenind din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt țări 

asociate Spațiului Schengen, care în mod excepțional nu pot face dovada unui test 

molecular (tip PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, 

la sosirea în Portugalia vor fi îndrumați să realizeze acest test în incinta Aeroportului 

și pe cheltuială proprie, urmând să rămână în izolare obligatorie la domiciliu/cazare 

declarate până la data obținerii rezultatului negativ. 

 

 

Slovacia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Este interzisă intrarea în Slovacia a străinilor, inclusiv din Republica Moldova, cu 

excepția celor care au domiciliul permanent, reședința temporară sau un alt tip de 

permis de ședere valabil în Slovacia. 

Intrarea resortisanților străini pe teritoriul slovac nu este permisă, cu excepția 

situațiilor enumerate mai jos, fără a aduce atingere obligației de a respecta carantina și 

alte măsuri ale Autorității de Sănătate Publică din Slovacia.  

 

 Cetățenii străini care sunt rude ale cetățenilor slovaci, adică soții/soțiile, copiii 

minori, părinții unui copil minor care intră în Republica Slovacă Copii minori, 

soții/soții nu trebuie să călătorească împreună cu cetățeanul străin; relația lor 

de familie este demonstrată prin prezentarea, de exemplu, a unui certificat de 

naștere sau a unui certificat de căsătorie (în cazul în care un resortisant străin 

nu poartă originalul, o copie standard a documentului este suficientă). Dacă 

documentul există numai într-o limbă străină, resortisanții străini trebuie să 

prevadă traducerea sa (o traducere neoficială este suficientă). La efectuarea 

verificării, resortisantul străin trebuie să prezinte originalul în limba străină și 

traducerea acestuia. 

 Cetățenii străini care au o reședință valabilă pe teritoriul Republicii Slovace, în 

conformitate cu Legea nr. 404/2011 privind reședința resortisanților străini, 

modificată și care se prezintă cu un permis de ședere valabil, un ID de ședere 

și un declarație care confirmă că rezidența lor a fost înregistrată. 

 

Cetățenii din țările terțe, care intră în Slovacia și care se încadrează în categoriile mai 

sus menționate pot intra în Slovacia numai dacă dețin un certificat medical în limba 

slovacă, cehă sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic 

molecular pentru COVID-19 este negativ. 

 

 

Slovenia 

 
 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Persoanele care provin dintr-o țară terță și nu au un permis de ședere temporar 

sau permanent în Slovenia li se permite intrarea în țară, cu condiția izolării la 

domiciliu timp de 14 zile. Cetățenilor străini care nu pot furniza o adresă în scop 

de carantină li se va refuza intrarea.   

 

Persoanelor care provin dintr-o țară terță și intenționează să lucreze în Republica 

Slovenia li se va impune izolarea la adresa indicată în certificatul eliberat de 

angajator. Excepții de la respectarea carantinei fac: 

 Persoanele care participă la înmormântarea unei rude apropiate și urmează să 

părăsească Slovenia în aceeași zi;   

https://www.facebook.com/MoldovianAustria/
https://www.facebook.com/MoldovianAustria/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


 Persoanele angajate în transportul de mărfuri către sau din Slovenia, sau în 

transportul de mărfuri aflat în tranzit;  

 Deținătorii de pașapoarte diplomatice;   

 Furnizorii de servicii esențiale care dețin un certificat eliberat de ministerul 

competent;   

 Membrii serviciilor de protecție și asistență, servicii de sănătate, poliție, 

pompieri și persoane angajate în transporturi umanitarepentru Republica 

Slovenia;   

 Persoanele care tranzitează teritoriul sloven pe parcursul unei singure zile. 

 

 

Spania 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 
 

Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse 

călătoriilor neesențiale din ţările terţe (inclusiv Republica Moldova) către Uniunea 

Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu 

COVID-19. 

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până la data 

de 30 septembrie 2020, sunt PERMISE doar pentru următoarele categorii de 

persoane: 

 rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, 

Monaco, Vaticanului și San Marino; 

 titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului 

Schengen; 

 lucrătorii transfrontalieri; 

 profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, 

care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii; 

 transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic 

necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian; 

 străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor 

consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și 

membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale; 

 studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen 

și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă; 

 muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau 

realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel 

înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie 

justificate documentar; 

 persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate 

corespunzător; 

 persoanele care pot dovedi cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră 

sau situații de necesitate; 

 muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă); 

 rezidenții următoarelor țări: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, 

Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, 

Thailanda, Tunisia, Uruguay și China. 

 

Pentru rezidenții din Algeria, China și Maroc se va aplica principiul de reciprocitate. 

Detalii la link-ul: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-

10726.pdf 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf


 

SE INTERZICE intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care NU se 

regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai 

pașapoartelor biometrice. 

 

 

Suedia 

 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data 19 martie 2020 până la 

data de 31 octombrie 2020. 

 

Suedia a impus interdicții temporare de intrare în spațiul UE prin Suedia pentru 

cetățenii străini din țările terțe, cu excepția persoanelor din statele UE, Spațiul 

Economic European, Elveția, Marea Britanie. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

Sunt exceptate de la restricțiile de intrare pe teritoriul suedez persoanele cu permis de 

ședere sau drept de ședere în Suedia, cetățenii unui alt stat UE / SEE sau membrii de 

familie ai acestora, specialiștii din domeniul medical, transportatori și persoane care 

călătoresc din motive familiale imperative, studenți, experți profesionali. 

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, 

Georgia, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, 

Tunisia, Uruguay. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Valabile începând cu data 19 martie 2020 

până la data de 31 octombrie 2020. 

 

Tranzitul la aeroport este permis. De regulă, pe perioada călătoriei de tranzit, o 

persoană trebuie să rămână în zona de tranzit a aeroportului. 

Suedezii sau străinii care locuiesc în Suedia vor avea posibilitatea să revină la 

domiciliu, inclusiv, persoanele care vor avea un motiv întemeiat de a intra în ţară, 

precum ar fi reprezentanţii corpului diplomatic, persoanele care necesită protecţie 

internaţională, personalul implicat în exercitarea unor misiuni specifice pe teritoriul 

statului între care se regăsesc, asistenţii medicali şi transportatorii de bunuri. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Toate persoanele trebuie să respecte măsurile de 

distanțare și igienă. 

 

Persoanele care intră în Suedia și au simptome respiratorii serioase urmează să sune 

la numărul 1177 pentru evaluare medicală; în caz de probleme grave de respirație 

trebuie să sune la 112. Persoanele cu simptome ușoare trebuie să se autoizoleze. 

Toate adunările publice de peste 50 de persoane sunt interzise. 

Toate persoanele care prezintă simptome, chiar și ușoare, trebuie să limiteze contactul 

cu alte persoane, pentru a preveni infectarea celor din jur. Regula se aplică atât la 

https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/


nivel personal, cât și profesional. 

Cei care lucrează în sistemul medical și cel de îngrijire a persoanelor în vârstă nu se 

vor prezenta la serviciu dacă resimt probleme ale căilor respiratorii. 

Vizitele ne-necesare la spitale și aziluri sunt restricționate. 

Asociațiile și organizațiile neguvernamentale vor amâna adunările anuale, dacă se 

cere ca adunarea să fie în același loc. 

Angajatorii se vor îngriji ca personalul și vizitatorii să țină distanța socială, și pe cât 

posibil ca angajații să lucreze de acasă și să evite călătoriile ne-necesare. 

În transportul public și taxi se va reduce numărul de călători, astfel încât să fie evitată 

aglomerația. 

Persoanele peste 70 de ani și cei care aparțin unor grupe de risc să își reducă 

contactele apropiate cu alte persoane și să evite în totalitate să călătorească cu 

transportul public sau taxi. De asemenea, să evite cumpărăturile în magazine sau 

farmacii sau să se afle în alte locuri unde se adună oameni. 

Restaurantele, barurile și cluburile au primit indicații speciale pentru a reduce 

aglomerația (servirea are loc doar când toți clienții din local sunt așezați la masă). 

Magazinele, centrele comerciale și galeriile vor reduce numărul de clienți care sunt în 

același timp în incintă. 

Centrele de sport vor ține antrenamentele și alte activități sportive în aer liber, vor 

amâna meciurile, competițiile și vor reduce numărul de spectatori. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Riscul de răspândire a infecției în comunitate este evaluat a fi „foarte înalt”. 

 

Suedia nu a impus măsuri obligatorii de carantină sau izolare. 

 

 https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-

response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/ 

 https://www.government.se/press-releases/2020/08/extension-of-temporary-

entry-ban-to-sweden-until-31-october-2020/ 

 https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-

banned/ 

 https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-

police/travel-to-and-from-sweden/ 

 https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-

sweden/communicable-disease-control/covid-19/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
https://www.government.se/press-releases/2020/08/extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-31-october-2020/
https://www.government.se/press-releases/2020/08/extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-31-october-2020/
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://suedia.mfa.gov.md/


Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova 

https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/  

 

 

Ungaria 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

În scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ungariei, Guvernul 

ungar a adoptat decretul nr. 407/2020 din 30.08.2020 privind reintroducerea 

temporară a controlului la frontieră, valabil din 1 septembrie până la 1 octombrie 

2020. Potrivit documentului, se interzice intrarea cetățenilor străini pe teritoriul 

Ungariei. 

Totodată, la solicitare, poliția ungară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria în 

anumite cazuri de excepție, cum sunt: 

 

 prezența personală la o procedură administrativă sau judecătorească, care poate 

fi dovedită prin prezentarea unui document eliberat de o autoritate relevantă; 

 efectuarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, 

motivată printr-o invitaţie emisă de o autoritate publică centrală, entitate 

independentă sau autoritate administrativă autonomă; 

 vizita în scopuri medicale, la instituțiile de sănătate din Ungaria, justificată 

printr-un certificat medical; 

 efectuarea studiilor, îndreptățită printr-o confirmare eliberată de instituția 

academică; 

 activitatea în domeniul transportului de mărfuri, certificată printr-o adeverinţă 

eliberată de angajator; 

 participarea la ceremoniile rudelor apropiate (căsătorie, deces, botez); 

 îngrijirea rudelor, conform Art. V din Codul Civil (2013) al Ungariei; 

 participarea la evenimente internaționale de importanță înaltă, în domeniile 

sportiv, cultural sau cu caracter religios; 

 alte motive legitime care nu sunt listate supra. 

 

Cererea de derogare urmează a fi adresată poliției ungare în limbile maghiară sau 

engleză, la următoarea adresă electronică: https://ugyintezes.police.hu/en/home. 

  

Această regulă se aplică inclusiv în cazul persoanelor care sosesc cu avionul pe 

aeroportul din Budapesta. 

 

Important! Cererile de derogare pot fi respinse de poliție în cazul în care: 

- există dubii cu privire la scopul real al intrării în Ungaria; 

- există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea 

persoanei care dorește să intre în Ungaria. 

 

Documentele care au stat la baza justificării derogării urmează a fi prezentate în 

original autorităţilor ungare de frontieră în momentul intrării în ţară. 

 

Cetățenii străini care dețin un permis de ședere temporar sau permanent, la trecerea 

frontierei, vor fi tratați în egală măsură ca și cetățenii unguri. Prin urmare, la intrarea 

în țară, aceștia vor fi plasați în carantină / izolare la domiciliu timp de 14 zile.  

 

Totodată, carantina / izolarea la domiciliu poate fi anulată la prezentarea a două 

rezultate negative ale testelor biologice moleculare SARS-CoV-2 (PCR), efectuate în 

https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fugyintezes.police.hu%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR2oQnWJmjaKLN1roAu4nasKAHp-4MB_2QzUl2XmS5q-I6vqQllIQX2Xw-Y&h=AT3vPzV-keWdLe-q-BUjgDP_YNDvVPyQuJy8ZkQnxnDChmcKTjBu84076u6Id9WCSh9-yGoGsJxqMI-wMnwC_w5skCWblXkLKL9Dk0mjwv1GwwwT_0oyTR6jtB-wP_OPN_eO&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0gDCFdeNNnGEXltevU1aShzzQVkf4dx1Hb0jvgyuYlV77DBHkdLO5tgnmkO09k1XTJ8gXvcLVHoxymE9r_-KcWNfNcNUOLPJXAqYL6ancrd6H0-Di27OLauMJjIsC_7NGWCY7pN6YebC4Mhn0wIdkbiTJQ5hd0bVa-1qSPaNndk71Z9XmBLw


laboratoarele ungare la un interval de cel puțin 48 ore distanță unul de față de altul. 

 

Regulile impuse nu se aplică asupra traficului aflat în tranzit şi transportului de 

mărfuri, precum şi asupra deplasărilor oficiale, totuși controlul sanitar la intrarea în 

țară poate avea loc şi în asemenea cazuri. În același timp, noile măsuri de 

restricționare nu se aplică celorcare justifică, în momentul intrării în Ungaria, că au 

trecut prin infecția COVID-19, în ultimele șase luni. 

 

Astfel, este permis traficul de tranzit al pasagerilor în următoarele condiții: 

- durata tranzitului să nu depășească 24 de ore; 

- lipsa suspiciunilor de contaminare cu Covid-19. 

 

Prezentarea unui document din care să rezulte clar care este scopul deplasării în țara 

de destinație, inclusiv să fie asigurată intrarea pe teritoriul statului din vecinătatea 

Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație. 

 

Tranzitul pe teritoriul ungar urmează a fi efectuat pe traseul prestabilit în acest sens, 

care este publicat pe pagina web a poliţiei ungare, cu indicarea în mod explicit a 

locurilor de staționare/ odihnă: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo? 

field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz. 

  

! Pentru tranzitarea Ungariei nu este necesară prezentarea unui test COVID-19. 
 

 

Elveția 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Cetățenilor Republicii Moldova, nu le este permisă intrarea în Elveția. Exceptați sunt: 

• cetățenii elvețieni; 

• persoanele care dețin un permis valabil de ședere în Elveția (de tip B, C, L) sau un 

permis de tip G pentru navetiștii transfrontalieri; 

• cetățenii UE sau Spațiului Schengen care sunt membri ai familiei restrânse (soț, 

soție, copii), a unui cetățean elvețian în scopul reîntregirii familiei; 

• persoanele (inclusiv lucrătorii sezonieri) care au încheiat un contract de muncă cu 

un angajator elvețian, înainte de 25 martie 2020, și le-a fost aprobată desfășurarea de 

activități lucrative în Elveția dar cărora, până în prezent, le-a fost respinsă intrarea pe 

teritoriul Elveției; 

• persoanele care pot face dovada faptului că, la sosirea în Elveția, le va fi eliberat un 

permis de ședere; 

• lucrătorii sezonieri, alții decât cei enunțați la punctele 4 și 5, și care, în anii 

precedenți, au avut încheiate cel puțin două contracte de muncă cu același angajator. 

• cetățenii UE și EEA care călătoresc în Elveția în scop profesional; 

• persoanele care dețin o viză Schengen (de tip „C”) – acordată specialiștilor în 

domeniul sănătății sau pentru o vizită oficială urgentă – care a fost emisă după 25 

martie 2020; 

• persoanele care dețin o viză națională (de tip „D”) emisă în vederea angajării sau a 

reîntregirii familiei; 

• persoanele aflate într-o situație de absolută urgență. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg
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Islanda 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Este interzis, temporar, accesul cetățenilor străini care nu pot demonstra caracterul 

esențial al călătoriei în Islanda. 

Măsura nu se aplică rezidenților statelor membre UE/SEE, AELS, Regatului Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorrei, Monaco, San Marino și Vatican. De 

asemenea, măsura nu se aplică rezidenților următoarelor 12 state terțe: Algeria, 

Australia, Canada, Coreea de Sud, Georgia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, 

Thailanda, Tunisia și Uruguay. 

 

 

 

Norvegia  

 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data de 16 martie 2020 până la 

data de 16 noiembrie 2020. 

 

Norvegia a impus controale la frontierele terestre și aeriene, și a închis granițele 

pentru cetățenii străini din afara spațiului Economic European (SEE) și Schengen.  

Se menține recomandarea limitării stricte a călătoriilor în străinătate pentru cetățenii 

Norvegiei până la data de 15 ianuarie 2021. 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

Interdicția de călătorie nu se aplică cetățenilor norvegieni care se întorc acasă ori 

cetățenilor din țările spațiului SEE care au rezidență și/sau lucrează în Norvegia, 

precum și membrilor familiilor lor.    

Începând cu data de 15 iulie a.c., este permisă intrarea cetățenilor din statele 

Schengen / SEE, cu menținerea obligativității de intrare în carantină / izolare la 

domiciliu timp de 10 zile după sosire pentru țările cu nivel înalt de infecții. Totodată, 

a fost anulată obligativitatea intrării în carantină pentru persoanele care vin din 

țări/regiuni cu un nivel acceptabil de infecții. 

Cetățenii străini care sosesc în Norvegia dintr-o țară care prezintă un risc crescut de 

infecții au dreptul de a intra pe teritoriul norvegian dacă pot justifica unde vor efectua 

perioada obligatorie de 10 zile de carantină/izolare, la o adresă înregistrată din 

Norvegia sau rezervare de cazare / aranjament de închiriere a unui spațiu. Aceste 

cerințe se aplică și persoanelor a căror ședere e mai scurtă de 10 zile. 

Începând cu 1 iulie a.c., au fost ridicate restricțiile de intrare în Norvegia pentru 

studenții admiși la unități de învățământ superior (universități, colegii tehnice, alte 

instituții învățământ secundar superior), cetățeni ai statelor din spațiul SEE și din state 

terțe (aceștia trebuie să fie în posesia unui permis de reședință pentru studii). Studenții 

vor fi supuși regulilor de carantină aplicabile cetățenilor străini la momentul intrării 

lor în Norvegia și vor trebui să respecte toate reglementările în vigoare aplicate în 

contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. 

https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
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Lista statelor europene pentru care se menține obligativitatea intrării în carantină / 

izolare la domiciliu la sosirea în Norvegia: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Insulele 

Feroe, Islanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Monaco, Olanda, 

Polonia, Portugalia, România, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria, 

Vatican, precum și unele regiuni din Suedia (Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland 

Härjedalen, Jönköping, Kronoberg, Scania, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, 

Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland) și Finlanda (Kainuu, Central 

Finland, Päijänne-Häme). 

Lista este întocmită de Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică și este revizuită 

permanent, și în funcție de rezultatele epidemiologice înregistrate în statele europene 

în cauză, restricțiile de intrare și carantina obligatorie pot fi reintroduse sau eliminate. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Valabile începând cu data de 16 martie 

2020 până la data de 16 noiembrie 2020. 

Tranzitul este permis. Persoanele care se află în tranzit pe aeroporturile din Norvegia 

își pot continua călătoria fără a fi supuse carantinei; este recomandabil ca durata 

escalei să fie cât mai mică, iar zborul de conexiune trebuie să fie de pe același 

aeroport. Orice ieșire din zona de tranzit este considerată acces pe teritoriul norvegian 

și supusă regulilor de intrare în țară. În cazul în care durata escalei este mai mare de 

câteva ore, cazurile de zbor cu conexiune trebuie anunțate Poliției de Frontieră din 

aeroport. 

Nu sunt comunicate măsuri explicite privind transportatorii; pentru transportul de 

mărfuri este necesară prezentarea documentelor justificative, a rutei, actelor de 

identitate ale șoferului, legitimația acestuia, detalii privind locul în care se va odihni 

șoferul, declarația acestuia de respectare a măsurilor impuse pe plan local de limitare 

a răspândirii pandemiei, eventual o scrisoare însoțitoare și explicativă din partea 

angajatorului, cu precizarea că șoferul va părăsi imediat teritoriul norvegian după 

încărcarea/descărcarea mărfii/bunurilor.  

Decizia permiterii accesului în Norvegia este luată de Poliția de Frontieră. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Sunt permise manifestările publice în aer liber cu 

maxim 200 de participanți  (în condițiile îndeplinirii unui set de criterii stricte), iar în 

alte situații care nu pot fi considerate manifestări sunt recomandate grupuri care să nu 

depășească 20 de participanți (sau maxim 10 participanți în anumite localități unde se 

înregistrează o creștere a numărului de infectări), cu păstrarea distanței sociale de 1 

metru. 

Nu mai este permisă vânzarea de alcool în cluburi, baruri, localuri, discoteci etc. după 

orele 24.00. 

Este recomandată purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport public de la 

și în spre aeroportul internațional Gardemoen - Oslo, precum și în restul mijloacelor 

de transport public din Oslo la orele de vârf sau atunci când nu este posibilă 

menținerea distanței sociale de 1 metru. 

Există restricții de vizitare a centrelor de sănătate, a penitenciarelor și interdicția de a 

vizita persoanele vulnerabile (persoane în vârstă, care suferă de anumite boli etc.). 

Sunt permise activități de recreere și sportive în aer liber, cu condiția menținerii unei 



distanțări sociale de 1 metru. 

În Oslo este interzis consumul de alcool în spații publice (parcuri), fiind aplicate 

amenzi de 2.500 NOK (250 Euro). 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Vor intra în carantină pe o perioadă de 10 zile numai persoanele (cetățeni norvegieni 

sau străini) care vin din statele care nu sunt incluse în lista de excepții publicată de 

Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică.  

Efectuarea testului COVID-19 imediat după sosirea în Norvegia și obținerea unui 

rezultat negativ NU presupune exceptarea de la efectuarea carantinei de 10 zile. 

La unele puncte de trecere a frontierelor, printre care și aeroportul Gardemoen sau 

punctul de graniță cu Suedia de la Svinesund, există posibilitatea efectuării gratuite a 

testelor COVID-19, în mod voluntar. 

Începând cu data de 22 iunie a.c., pot fi exceptați de la carantină angajații provenind 

din state UE / SEE care fac dovada că nu sunt infectați cu coronavirus, în urma a două 

teste efectuate după sosirea în Norvegia. Primul test trebuie efectuat în maximum 48 

de ore de la sosire și până la obținerea rezultatului negativ persoana rămâne în 

carantină la domiciliu. Dacă primul test este negativ, persoana poate lucra, însă va fi 

în carantină la domiciliu în timpul liber. După un al doilea test cu rezultat negativ, 

persoana va fi scutită de carantină. Obligația organizării, efectuării și plății costului 

testării revine angajatorului norvegian. 

 https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/ 

 https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/ 

 https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-

advice/travel-advice-COVID19/ 

 https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/ 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Norvegiei cu reședință la Stockholm 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Regatului Norvegiei în Republica Moldova cu reședință la București 

https://www.norway.no/en/moldova/  

 

 

Marea Britanie 

 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Marea Britanie nu a impus restricții de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova, 

inclusiv posesori ai actelor UE de identitate. Singura condiție care trebuie respectată 

începând cu 8 iunie curent, este obligativitatea izolării la domiciliu timp de 14 zile. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/
https://suedia.mfa.gov.md/
https://www.norway.no/en/moldova/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


 

Belarus  

 

 
 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Începând cu data de 16 iunie 2020, compania aeriană belarusă „Belavia“, a reluat 

cursele aeriene regulate de pasageri pe ruta Chișinău - Minsk. Zborurile sunt efectuate 

de două ori pe săptămână, marți și vineri. 

 

În același timp, Ministerul Sănătății a Republicii Belarus a modificat lista țărilor 

pentru care nu se aplică obligativitatea autoizolării la domiciliu. În această listă se 

regăsește și Republica Moldova.  

 

Totodată, cetățenii moldoveni, care vin în Republica Belarus trebuie să dețină un 

certificat medical, în limba rusă sau engleză, care atestă rezultatul negativ la testul 

COVID-19, efectuat cu cel mult două zile înainte de la data trecerii frontierei.  

 

Federația Rusă 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: Hotarele Federaţiei Ruse sunt închise pentru cetăţenii 

străini. Pentru cetăţenii Republicii Moldova, accesul în Rusia este interzis. 

 

Din 3 septembrie, Rusia a extins lista țărilor pentru traficul aerian. Zborurile către 

Egipt, Emiratele Arabe Unite și Maldive au fost reluate. Călătoriile se vor efectua din 

aeroporturile Cairo, Dubai și, respectiv, Velana.  

Zborurile din Republica Qazaqstan, Republica Kârgâză şi Republica Belarus, de 

asemenea au fost reluate. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Persoanele care vin la tratament, cu permisiunea 

autorităţilor competente ruse, rudele de gr.I, tutela şi curatela, precum şi, persoanele 

(rudele), care sosesc în Rusia pentru îngrijirea celor aflaţi în dificultate (tratament 

medical). 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL Este permis cu prezentarea actelor 

confirmative de părăsire/tranzitare a Rusiei.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Purtarea măștilor este o obligativitate pentru 

cetățeni, transportul public în comun funcționează. Ieșirea în stradă este permisă în 

compania a cel mult 3 persoane.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta 

instituțiilor și a locurilor publice (link: https://www.rospotrebnadzor.ru). 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Moscova 

https://rusia.mfa.gov.md/ 

 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://rusia.mfa.gov.md/


Ambasada Federaţiei Ruse la Chișinău 

https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel  

 

Turcia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Astfel, cetățenii Republicii Moldova pot intra în Turcia pe cale terestră, 

maritimă și aeriană.  

 

Precizăm că zborurile dintre Republica Moldova și Republica Turcia, au fost reluate 

începând cu data de 1 iulie.  

 

Pasagerii aeronavelor sunt obligați să poarte mască de protecție în timpul aflării 

în aeronavă și pe aeroport. La intrare în Turcia toate persoanele vor fi supuse 

controlului medical.  

 

Cei ce vor manifesta simptome vor fi supuși testului la COVID-19 (potrivit 

autorităților testul va fi efectuat fără plată). Persoanele care vor fi testate pozitiv la 

COVID-19 nu vor fi returnate, acestea urmând a fi tratate pe teritoriul Turciei.  La 

intrare în Turcia, persoanele sunt obligate să îndeplinească un formular cu privire la 

locul aflării lor în țară. 

 

Regulile de conduită pe aeroport și în avion, care urmează a fi respectate de către 

pasageri drept măsuri de precauție împotriva COVID-19 pot fi accesate pe pagina 

oficială a Direcției Generale a Aviației Civile din Republica Turcia, la următorul link: 

http://web.shgm.gov.tr/en/covid-19/6390-guidelines.  

 

 

Albania 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Sunt ridicate interdicțiile de intrare pentru cetățenii străini pe cale aeriană, 

inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.  

 

De asemenea, a fost scoasă măsura de autoizolare odată cu intrarea în țară pentru 

străinii care vin în Albania în scop turistic. 

 

 

Bosnia şi 

Herţegovina 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Bosnia și Herțegovina menține hotarele închise pentru cetățenii străini. Excepții sunt 

călătoriile în scop de afaceri, cu prezentarea testului la COVID-19, valabil nu mai 

mult de 48 de ore, inclusiv cu prezentarea documentelor, scrisorilor, confirmărilor 

care demonstrează stringenta necesitate de a călători în în acestă țară. 

 

 

 

 

 

 

 

https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
http://web.shgm.gov.tr/en/covid-19/6390-guidelines
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


 

Macedonia de 

Nord 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Sunt eliminate toate restricțiile de intrare în țară pentru cetățenii străini, 

inclusiv ai Republicii Moldova. 

 

De asemenea, începând cu 26 iunie 2020, cetățenii străini nu vor trebui să prezinte un 

test PCR la intrare în țară și nu vor fi obligați să stea în autoizolare. 

Din 1 iulie a fost redeschis Aeroportul Internațional Skopje dar și Aeroportul Ohrid 

pentru transportul internațional de pasageri. 

 

 

Muntenegru 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data de 1 iulie. 

Intrarea în Muntenegru este permisă cetățenilor străini, cetățenilor 

muntenegreni și cetățenilor străini cu drept de ședere în Muntenegru în 

următoarele condiții: 

 

 Fără restricții suplimentare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

1. este rezident al unei țări incluse pe lista verde sau, anterior sosirii în Muntenegru,  

a avut o ședere de minim 15 zile într-un stat inclus pe lista verde; 

2. cu 15 zile înaintea sosirii în Muntenegru  nu a avut rezidența/nu a călătorit într-un 

stat care nu este inclus pe lista verde, cu excepția tranzitului (fără oprire și dovedit 

prin datele de intrare/ieșire certificate prin ștampila poliției de frontieră); lista verde 

include statele membre UE și alte state specificate de Institutul de Sănătate Publică 

din Muntenegru: https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-

medunarodnom-saobracaju 

 în baza unui test negativ molecular tip PCR pentru SARS-CoV-2 sau rezultat 

pozitiv pentru testul anticorpi la SARS-CoV-2 clasa IgC prin test ELISA, care 

să nu fie mai vechi de 72 ore la momentul intrării în Muntenegru, pentru 

rezidenții statelor de pe lista galbenă: Albania, Bosnia și Herțegovina, 

Canada, Israel și Singapore, Statele Unite ale Americii, Serbia, Macedonia de 

Nord; obligativitatea deținerii unui test nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică 

de 5 ani; 

 începând cu 6 iulie, toate persoanele care sosesc în Muntenegru din Serbia 

vor fi plasate în carantină instituționalizată; această prevedere nu se 

aplică în cazul tranzitului prin Serbia, cu condiția ca acest tranzit să se 

facă în cursul aceleiași zile de la data intrării;  

 începând cu 12 iulie, călătorii și echipajele care sosesc în Muntenegru din 

Serbia cu zboruri necomerciale/trafic aerian temporar trebuie să prezinte un 

test PCR negativ la SARS-CoV-2 care să nu fie mai vechi de 72h, efectuat de 

un laborator acreditat, în conformitate cu recomandările Institutului de 

Sănătate Publică din Muntenegru; trebuie să dovedească rezervarea cazării 

într-o unitate hotelieră; operatorul aerian trebuie să solicite aprobarea zborului 

cu 48 h înainte și trebuie să prezinte lista pasagerilor și a echipajului; 

solicitarea de zbor poate fi aprobată sau respinsă; 

https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju


 este suspendat transportul internațional feroviar de persoane; 

 transportul internațional aerian și rutier de persoane este permis din și pe 

teritoriul statelor incluse pe lista verde;   

 personalul angajat și călătorii din mijloacele de transport în comun (avion, 

autobuz, microbuz, taxi) este obligat să poarte măști de protecție; 

 cetățenii muntenegreni și cetățenii străini cu drept de ședere temporară sau 

permanentă în Muntenegru care sosesc dintr-un stat în afara listei verzi sau 

galbene, cu excepția tranzitului, sunt plasați în carantină instituționalizată sau 

autoizolare pentru o perioadă de 14 zile. 

 

Toate punctele de frontieră pentru intrarea în Muntenegru sunt deschise cu 

următoarele excepții: 

cu Bosnia și Herțegovina - punctul de frontieră Vraćenovići, pe drumul Nikšić 

(MNE) – Bileća (BiH); intrarea călătorilor în Muntenegru din BiH nu este 

posibilă prin punctele de frontieră Šćepan Polje – Hum, pe drumul Plužine – 

Foča; 

prin punctul de frontieră Meteljka – Metaljka pe drumul Pljevlja – Čajniče în 

intervalul 07:00-19:00; 

cu Serbia - punctul de frontieră  Vuča pe drumul Rožaje – Tutin 
 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

 lucrători din domeniul sănătății, cercetători în domeniul sănătății și oameni de 

știință; 

 persoane care efectuează sau asigură transportul de pasageri și mărfuri; 

 marinarii care se îmbarcă în/sosesc din/tranzitează state cu mai puțin de 25 de 

cazuri active la 100.000 de locuitori sunt exceptați de la măsura 

carantinării/autoizolării, dar pot fi testați pentru infecție cu COVID-19, în 

funcție de evaluarea medicului epidemiolog desemnat; marinarii care se 

îmbarcă în/sosesc din/tranzitează state cu peste 25 de cazuri active la 100.000 

de locuitori; 

 diplomați acreditați în Muntenegru, personal al organizațiilor internaționale, 

personal militar și lucrătorii din asistența umanitară în îndeplinirea funcțiilor 

lor; 

 anumite categorii de pasageri în tranzit; 

 persoane care au nevoie de protecție internațională sau care vin în Muntenegru 

din alte motive umanitare. 

  

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Este permis tranzitul pentru persoanele din 

state cu rata de cazuri active de peste 25 la 100.000 de locuitori, fără posibilitatea 

opririi în Muntenegru. 

  

Granițele țării sunt deschise pentru transportul de marfă. Transportatorilor 

profesioniști de mărfuri le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de 

protecție și sa respecte cu strictețe măsurile adoptate. 

 

Șoferilor aflați în tranzit le este interzisă oprirea, staționarea și șederea pe teritoriul 

Muntenegrului și li se înmânează o decizie, la punctul de frontieră de la intrarea în 

Muntenegru, în care este menționată denumirea punctului de frontieră de intrare, a 

punctului de frontieră de ieșire și perioada de timp alocată tranzitării Muntenegrului; 



șoferilor care au Muntenegru ca destinație pentru descărcare/încărcare mărfuri le este 

interzis să se abată de la traseu. 

 

Pentru tranzitarea teritoriului, șoferii trebuie să respecte următoarele reglementări: pot 

fi utilizate zonele de odihnă care au implementate măsurile de protecție sanitară și 

dezinfecție; în cazul defectării mijlocului de transport, șoferul este obligat să anunțe 

Poliția; la ieșirea din camion, șoferul trebuie să păstreze distanța de 2 metri față de 

celelalte persoane și să poarte echipament personal de protecție format din mască și 

mănuși latex; în cazul în care procedura la punctul vamal și la cel de 

încărcare/descărcare marfă presupune staționarea șoferului pe teritoriul 

Muntenegrului pentru o perioadă scurtă de timp, șoferii camioanelor de mare tonaj 

trebuie să rămână în cabine și să folosească spațiul de odihnă; șoferii camioanelor de 

tonaj mai mic care trebuie să rămână o noapte pe teritoriul Muntenegrului trebuie să 

folosească spațiul de odihnă din cabină; se pot folosi spațiile de odihnă destinate 

camioanelor, care au toalete; în cazul în care se impune șederea prelungită și cazarea 

la hotel/motel, șoferul este obligat să anunțe Serviciul epidemiologic și să respecte 

instrucțiunile primite. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Începând cu 28 septembrie, în funcție de numărul de 

cazuri noi înregistrate în ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori  - indice KI, 

se aplică măsuri suplimentare aplicabile fiecărei municipalități; indicele KI este 

stabilit și publicat săptămânal, sâmbăta, de Institutul de Sănătate Publică al 

Muntenegrului; 

 Pentru municipalitățile cu KI sub 400 – respectarea și aplicarea strictă a 

măsurilor epidemiologice în vigoare; aplicabilă municipalităților Gusinje, 

Plužine, Kolašin, Petnjica, Danilovgrad, Tuzi, Šavnik, Mojkovac, Tivat, 

Herceg Novi, Žabljak, Ulcinj, Bar, Bijelo Polje, Plav, Cetinje; 

 Pentru municipalități cu indice KI între 400 și 799 – funcționarea 

restaurantelor, barurilor, cafenelelor, etc. doar până la ora 22.00; limitarea la 

max. 2 persoane/ 1 masă în interiorul și exteriorul localurilor; respectarea 

distanței de minim 1 m între mese; aplicabilă municipalităților Kotor, Budva, 

Podgorica, Pljevlja; 

 Pentru municipalitățile cu indice KI între 800 și 1.199 – închiderea 

restaurantelor, cafenelelor, cofetăriilor, restaurantelor hotelurilor (cu excepția 

persoanelor cazate în hotelul respectiv); interzicerea adunărilor cu caracter 

privat la domiciliu, în afara membrilor de familie care locuiesc la aceeași 

adresă; aplicabilă municipalității Rožaje; 

 Pentru municipalitățile cu indice KI peste 1.200 – se interzic deplasările de la 

domiciliu în intervalul orar 22.00 – 05.00, cu excepția persoanelor care se 

deplasează în interes de serviciu; închiderea restaurantelor, cafenelelor, 

cofetăriilor, restaurantelor hotelurilor (cu excepția persoanelor cazate în 

hotelul respectiv); interzicerea adunărilor cu caracter privat la domiciliu, în 

afara membrilor de familie care locuiesc la aceeași adresă; aplicabilă 

municipalităților Andrijevica, Berane, Nikšić; 

 obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise și închise pe 

întreg teritoriul Muntenegrului, inclusiv pentru copiii cu vârsta de peste 7 ani, 

cu excepția plajelor și a parcurilor naționale, cu respectarea distanțării sociale 

și a celorlalte măsuri sanitare specifice; 

 sunt permise adunările de persoane în locurile publice deschise cu maxim 40 

de participanți, iar închise de maxim 20, cu obligativitatea respectării distanței 

fizice de minim 2 m; 

 interzicerea adunărilor politice în locurile publice; 



 interzicerea prezenței publicului la evenimentele sportive; 

 interzicerea adunărilor religioase în locurile publice, cu excepția spațiilor 

aparținând lăcașurilor de cult; recomandarea desfășurării, pe întreg teritoriul 

Muntenegrului, a slujbelor religioase fără prezența credincioșilor în localurile 

de cult; 

 interzicerea organizării evenimentelor private (nunți, botezuri, aniversări zile 

de naștere, ceremonii de absolvire, etc); înmormântările au loc doar în cerc 

familial restrâns; 

 interzicerea călătoriilor în interes de serviciu ale personalului din administrația 

locală și centrală, cu excepția celor de interes național și cu acordul conducerii 

instituției respective; 

 interzicerea excursiilor școlare în străinătate; 

 este interzisă vizitarea persoanelor internate în unitățile spitalicești, aflate în 

instituțiile de protecție socială sau protecție a copilului sau a persoanelor 

arestate, cu excepția avocaților sau a experților judiciari printr-o decizie a 

instanței; 

 obligativitatea desfășurării activității în centrele de fitness și de sport cu 1 

persoană/10mp2 și maxim 20 de persoane, cu respectarea distanței fizice de 

minim 2 m și a celorlalte recomandări specifice ale Institutului de Sănătate 

Publică; 

 suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar de stat și 

private 

 închiderea discotecilor, barurilor și cluburilor de noapte; 

 programul de lucru al restaurantelor, cafenelelor, restaurantelor hoteliere, 

barurilor de pe plajă, etc de pe întreg teritoriul țării este permis doar în 

intervalul 06.00 - 01.00; este obligatorie respectarea următoarelor măsuri: 

maxim 2persoane/1 masă în interior și maxim 4 persoane/1 masă la terasă; 

interzicerea servirii clienților la bar, distanța minimă de 2 m între mese, 

dezinfecția regulată a spațiilor, mobilierului și echipamentelor, în conformitate 

cu recomandările Institutului de Sănătate Publică; 

 se permite reluarea programelor muzicale live în restaurante, cu respectarea 

măsurilor de distanțare socială și a obligativității purtării măștii de protecție 

(cu excepția soliștilor vocali și a instrumentiștilor care cântă la instrumente de 

suflat); interzicerea dansurilor. 

  

SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Guvernul Muntenegrului -

 http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/ 

  

Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru -

 https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-

saobracaju 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la București 

https://romania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Muntenegrului la București 

romania@mfa.gov.me  

http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju
https://romania.mfa.gov.md/
mailto:romania@mfa.gov.me


Tel.: (0040-31) 101 19 00 

Fax: (0040-31) 101 19 01 

Doar în caz de urgență : (004) 0786 910 005 

 

 

Serbia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Începând cu 15 august 2020, accesul cetățenilor străini care intră pe teritoriul Serbiei 

din România, Bulgaria, Croația sau Macedonia de Nord este permis doar cu 

prezentarea unui test molecular negativ (PCR) pentru infecția cu COVID-19, nu mai 

vechi de 48 de ore, efectuat în laboratoare acreditate la nivel național. 

 

URMĂTOARELE CATEGORII DE CETĂȚENI STRĂINI SUNT SCUTIȚI 

DE CONDIȚIILE MENȚIONATE MAI SUS LA INTRAREA ÎN REPUBLICA 

SERBIA DIN ORICARE DINTRE ACESTE PATRU ȚĂRI: 

 

1) cetățeni străini care tranzitează teritoriul Serbiei. Tranzitul pentru cetățenii străini 

se limitează la o perioadă de până la 12 ore de la momentul intrării pe teritoriul 

Serbiei; 

2) cetățeni străini care au tranzitat nu mai mult de 12 ore prin Macedonia de Nord, 

Bulgaria, România și Croația; 

3) cetățeni străini cu permis de ședere sau stabilire definitivă în Serbia; 

4) echipaje ale autovehiculelor de marfă în traficul rutier de transport internațional. În 

cazul tranzitului internațional de marfă prin trafic rutier, acesta va fi limitat la o 

perioadă de până la 12 ore de la data intrării pe teritoriul Serbiei; 

5) echipajul de zbor și echipajul de cabină pe aeronavele cu Serbia ca destinație finală 

sau care tranzitează prin aeroporturi internaționale din Serbia; 

6) membri ai personalului acreditat al misiunilor diplomatice și consulare străine și al 

oficiilor organizațiilor internaționale, inclusiv membrii familiei lor care dețin cărți de 

identitate speciale, identificați prin documente emise de Ministerul Afacerilor Externe 

și de Secretariatul General al Guvernului; 

7) copii cu vârsta de până la 12 ani, dacă părintele, tutorele legal sau o persoană din 

gospodăria familiei care însoțește copilul are un test PCR negativ de cel mult 48 de 

ore; 

8) cetățeni străini care desfășoară activități de transport internațional, recuperează sau 

descarcă mărfuri sau în scopul transportului de persoane către sau prin Serbia. 

 

Cetățenii străini care intră pe teritoriul Republicii Serbia din alte destinații 

(altele decât Macedonia de Nord, Bulgaria, România și Croația) pot intra în 

Serbia în conformitate cu procedura de până acum, adică nu sunt obligați să 

aibă un test PCR negativ și nici nu vor fi supuși măsurii de autoizolare.  

 

LINK-URI PENTRU ACTUALIZĂRI ALE ALERTEI DE CĂLĂTORIE 
http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019 

https://covid19.rs/homepage-english/. 

https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19 

 

https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/
http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019
https://covid19.rs/homepage-english/
https://www.srbija.gov.rs/%20la%20sec%C8%9Biunea%20COVID-19


 

Canada 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: Până la o notificare ulterioară, cetățenilor străini nu 

pot călători în Canada, chiar dacă au o viză valabilă sau o autorizație electronică de 

călătorie (eTA), cu excepția rezidenților permanenți în Canada, persoanelor 

înregistrate în conformitate cu Legea canadiană, Canada’s Indian Act și persoanelor 

protejate internațional, precum și categoriile menționate mai jos. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  
 

 muncitori temporari 

 studenții internaționali 

 persoane care au obținut aprobarea pentru statutul de rezident permanent, cu 

obligația de a prezenta autorizația de la Ministerul imigării, cetățeniei și 

refugiaților al Canadei 

 pasageri în tranzit (doar în zona de tranzit sigură a unui aeroport canadian 

pentru a finaliza conexiunea) 

 membri ai forțelor canadiene, forțelor în vizită, Departamentul Apărării 

Naționale și membrii familiilor lor 

 diplomați acreditați și membrii apropiați ai familiilor acestora 

 membri ai echipajului aerian și maritim 

 cetățeni francezi care locuiesc în Saint-Pierre și Miquelon și care în ultimele 

14 zile s-au aflat doar în Canada, SUA sau Saint-Pierre și Miquelon  

 orice persoană care nu prezintă un prejudiciu semnificativ pentru sănătatea 

publică, în opinia ofițerului șef de sănătate publică din Canada, și care va oferi 

un serviciu esențial în timp ce se află în Canada 

 orice persoană a cărei prezență în Canada este în interesul național 

 orice persoană care vine la invitația ministrului sănătății în scopul asistenței 

COVID-19 

 orice persoană al cărei scop este să efectueze livrări medicale. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZIT: Se admite tranzitul pasagerilor doar în zona de 

tranzit sigură a unui aeroport canadian pentru a finaliza conexiunea. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Se menține regimul de carantină obligatorie cu 

durata de 14 zile de la intrarea în Canada. 

 

Purtarea măștilor non-medicale este obligatorie în spații închise; păstrarea distanței 

fizică de 2 metri de alte persoane.  

 

Se recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în afara Canadei. 

 

Evaluarea tuturor călătorilor la toate punctele de intrare în Canada are loc prin 

practica Screening. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE 

 

Informații operative pot fi consultate pe pagina web a Agenției canadiene de 

https://www.facebook.com/MoldovainCanada/
https://www.facebook.com/MoldovainCanada/


frontieră, Canada Border Services Agency: 

 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html  

 

SUA 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Stare de urgență: DA 

 

Restricții de intrare pe teritoriul SUA instituite prin Decrete semnate de 

președintele Donald Trump în contextul pandemiei de COVID-19: 

 decretul din 31.01.2020, în vigoare din 02.02.2020, de suspendare a intrării în 

SUA a străinilor prezenți fizic în Republica Populară Chineză, cu excepția 

regiunilor administrative speciale din Hong Kong și Macau, oricînd cu 14 zile 

înainte de intrarea în SUA. 

 decretul din 29.02.2020, în vigoare din 02.03.2020, de suspendare a intrării în 

SUA a străinilor prezenți fizic în Iran oricînd cu 14 zile înainte de intrarea în 

SUA. 

 decretul din 11.03.2020, în vigoare din 13.03.2020, orele 11:59 p.m., de 

suspendare a intrării în SUA a străinilor prezenți fizic în oricare dintre cele 26 

de țări din Spațiul Schengen oricînd cu 14 zile înainte de intrarea în 

SUA (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 

Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, 

Spania, Suedia și Elveția). 

 decretul din 14.03.2020, în vigoare din 16.03.2020, orele 11:59 p.m. EST, de 

restricționare a călătoriilor în SUA ale unor resortisanți străini care au fost 

prezenți fizic în Marea Britanie și Irlanda oricînd cu 14 zile înainte de intrarea 

în SUA. 

 decretul din 22.04.2020 a suspendat, începând cu 23 aprilie 2020, orele 23:59, 

accesul străinilor care sosesc în SUA în calitate de imigranți pentru o perioadă 

de 60 de zile (perioadă care se poate extinde), pentru a proteja piața muncii 

SUA pe perioada redresării situației economice urmare pandemiei de COVID-

19. 

 decretul din 24.05.2020, în vigoare din 26.05.2020, orele 11:59 p.m. EST, de 

suspendare a intrării în SUA a resortisanților străini care au fost prezenți fizic 

în Republica Federativă a Braziliei oricînd cu 14 zile înainte de intrarea în 

SUA. 

 decretul din 22.06.2020, în vigoare din 24.06.2020, orele 12:01 a.m. EDT, de 

suspendare a intrării în SUA a unor categorii de imigranți, precum și non-

imigranți care prezintă risc pentru piața muncii a SUA afectată de pandemia de 

coronavirus. A fost extins, cu efect imediat, termenul de suspendare a intrării 

unor categorii de imigranți (decretul din 22.04.2020) pînă la 31 decembrie 

2020, dacă măsura respectivă nu va fi sistată pînă atunci de către Președintele 

Trump. 

 

Restricțiile stabilite nu se aplică cetățenilor SUA. Toate decretele menționate 

stabilesc excepții de la restricțiile impuse pentru rezidenții permanenți legali ai SUA. 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


Unele excepții includ, dar nu se limitează la: diplomați străini care călătoresc în SUA 

cu vize A sau G și anumiți membri ai familiilor cetățenilor americani sau rezidenților 

permanenți legali, inclusiv: soți, copii (cu vârsta sub 21 de ani), părinți (cu condiția ca 

copilul cetățeanului american sau rezidentului permanent nu este căsătorit și are 

vârsta sub 21 de ani) și frați/surori (cu condiția ca atât fratele/sora, cât și cetățeanul 

american sau rezidentul permanent legal nu sunt căsătoriți și au vârsta sub 21 de ani). 

Pentru lista completă de excepții, a se accesa decretele menționate, care sunt 

disponibile pe site-ul Casei Albe, după cum urmează: 

 

China:  

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-

immigrants-nonimmigrants-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/  

Iran: 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-

immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-

coronavirus/ 

Zona Schengen:  

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-

immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-

novel-coronavirus/ 

Marea Britanie și Irlanda: 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-

immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-

coronavirus-2/ 

Brazilia: 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-

immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-novel-

coronavirus/ 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-amendment-proclamation-

president-may-24-2020/ 

  

Imigranți:   

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-

immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-

outbreak/       

  

Imigranți și non-imigranți:  

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-

aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/ 

  

Toate zborurile din statele cu restricții de călătorie sunt direcționate exclusiv spre 

15 aeroporturi americane: 

 Boston-Logan International Airport (BOS), Massachusetts 

 Chicago O’Hare International Airport (ORD), Illinois 

 Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), Texas 

 Detroit Metropolitan Airport (DTW), Michigan 

 Daniel K. Inouye International Airport (HNL), Hawaii 

 Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), Florida 

 George Bush Intercontinental Airport (IAH), Texas 

 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Georgia 

 John F. Kennedy International Airport (JFK), New York 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html#ExternalPopup
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


 Los Angeles International Airport, (LAX), California 

 Miami International Airport (MIA), Florida  

 Newark Liberty International Airport (EWR), New Jersey 

 San Francisco International Airport (SFO), California 

 Seattle-Tacoma International Airport (SEA), Washington 

 Washington-Dulles International Airport (IAD), Virginia  

 

Informații suplimentare: https://www.dhs.gov/coronavirus/protecting-air-travelers-

and-american-public 

Mai multe informații pentru persoanele care sosesc în SUA: Returning from 

International Travel webpage. 

  

Condiții de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în SUA: 
Deținătorii de vize valabile pot călători în Statele Unite, ținând cont de anumite 

restricții valabile pentru intrarea cetățenilor străini: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html. 

 

Cu excepția cazului în care sunteți cetățean american sau rezident permanent legal 

(deținător al green card) NU PUTEȚI CĂLĂTORI SPRE SUA (SAU TRANZITA) 

PRIN STATELE DIN ZONA SCHENGEN, PRECUM ȘI PRIN MAREA 

BRITANIE SAU IRLANDA, sau dacă ați fost în aceste țări oricând cu 2 săptămâni 

înainte de a zbura în SUA. Totodată, alte țări pot avea restricții de călătorie pentru 

cetățeni străini, inclusiv cei din Republica Moldova. Recomandăm cu insistență să 

verificați informațiile curente, inclusiv prin contactarea ambasadelor străine 

corespunzătoare sau a ambasadelor Republicii Moldova în țările unde planificați să 

călătoriți pentru a afla dacă puteți călători în acele țări. 

 

Cu titlu de informare, puteți accesa harta interactivă a regulilor de călătorie în alte 

state în contextul pandemiei COVID-19 publicată de către Asociația de Transport 

Internațional Aerian (IATA) la acest link: 

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-

news/1580226297.htm 

Informații actualizate la zi cu privire la condițiile curente de călătorie în Uniunea 

Europeană pot fi consultate pe platforma: https://reopen.europa.eu/en 

Suplimentar, înainte de plecare, vă recomandăm să vă familiarizați cu regulile de 

siguranță ale companiei aeriene care va opera zborul dumneavoastră. Nerespectarea 

acestor condiții poate duce la refuzul îmbarcării la bordul avionului. 

Alte măsuri: Frontiera SUA-Canada și SUA-Mexic au fost închise temporar pentru 

traficul neesențial (turism si recreere), începând cu 21 martie 2020 pentru o perioadă 

inițială de 30 de zile (perioada respectivă a fost extinsă la 20 aprilie pentru alte 30 de 

zile, la 19 mai perioada a fost prelungită până la 22 iunie, la 16 iunie - pînă la 21 iulie, 

la 16 iulie - pînă la 20 august, iar la 14 august - pînă la 21 septembrie 2020. Informații 

suplimentare: https://www.dhs.gov/news/2020/05/20/fact-sheet-dhs-measures-border-

limit-further-spread-coronavirus 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: La 24 aprilie, Președintele Trump a lansat un plan 

etapizat Opening Up America Again de ridicare a restricțiilor impuse în SUA în 

legătură cu pandemia de COVID-19. În conformitate cu criteriile conținute în plan, 

guvernatorii statelor decid independent ridicarea diferitor restricții și re-deschiderea 

graduală a orașelor/localităților/statelor. La 20 mai, Centru pentru Controlul Bolilor 

(CDC) a publicat un șir de Recomandări în contextul planului emis de Președinte.  

https://www.dhs.gov/coronavirus/protecting-air-travelers-and-american-public
https://www.dhs.gov/coronavirus/protecting-air-travelers-and-american-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
https://reopen.europa.eu/en
https://www.dhs.gov/news/2020/05/20/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus
https://www.dhs.gov/news/2020/05/20/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0520-cdc-resources-open.html


 

Azerbaidjan 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova  
 

Autorităţile azere au prelungit regimului special de carantină până pe data de 2 

noiembrie curent, orele 06:00. 

 

În cazuri excepţionale este posibil de a intra pe teritoriul Azerbaidjanului cu condiția 

obținerii acordului prealabil al autorităților din Baku. 

 

In cazul în care cetăţenii Republicii Moldova intenţionează să efectueze vizite în 

Azerbaidjan, iniţial este necesar să se adreseze Ambasadei pentru a obţine mai 

multe informaţii relevante. 

  

MĂSURILE PE PLAN INTERN:  Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai 

Azerbaidjanului din 28.09.2020 privind unele măsuri suplimentare introduse în 

contextul pandemiei COVID-19: 

până la data de 2 noiembrie în zilele sâmbăta și duminica toate tipurile de transport 

public vor fi suspendate; 

pe plaje este permisă activitatea întreprinderilor de alimentaţie publică. 

 

În zonele unde este păstrat regimul special de carantină, pînă la data de 2 noiembrie 

rămân în vigoare următoarele restricții: 

 încetarea intrării și ieșirii pe teritoriul țării pe cale terestră și aeriană, cu 

excepția transportului de mărfuri; 

 suspendarea transportului de pasageri pe cale terestră și aeriană din orașe și 

regiuni ale țării; 

 încetarea primirii cetățenilor la nivel local în grupuri sau individual în alte 

organizații de stat (instituții), cu excepția centrelor „ASAN xidmət” și 

„DOST”; 

 interzicerea organizării și desfăşurării comemorărilor, precum și a ritualurilor 

religioase în sălile ceremoniale, corturi și alte spații închise, cu excepția 

înmormântărilor; 

 încetarea tuturor evenimentelor publice, inclusiv a evenimentelor sportive și 

culturale (cu excepția jocurilor şi competițiilor sportive în aer liber fără 

participarea spectatorilor); 

 interzicerea organizării evenimentelor, inclusiv a zilelor de naștere, nunți, 

angajamente și alte evenimente similare în această zonă în casele clienților sau 

în altă parte; 

 interzicerea adunării cetățenilor în grupuri mai mari de 10 persoane în locuri 

publice, inclusiv pe străzi, bulevarde, parcuri și alte locuri (cu excepția rudelor 

apropiate: părinților, bunicilor, copiilor, fraților și surorilor). 

 

Alte informații utile  
  

În contextul agravării situației în zona de conflict a Karabahului de Munte, începând 

cu data de 28 septembrie curent, pe teritoriul Azerbaidjanului a fost declarată legea 

marţială cu introducerea stării de asediu în orasele Baku, Ganja, Sumgayit, Evlah, 

Mingachevir, Naftalan și raioanele Absheron, Jabrayil, Fuzuli, Aghjabadi, Beylagan, 

Agdam, Barda, Tartar, Goranboy, Goygol, Dashkasan, Gadabeisk, Tovuz, Shamkir, 

Qazakh, Agstafa - este interzisă aflarea pe străzi și în spațiile publice de la 21:00 până 

la 06:00, precum și este limitată circulația între orașele și regiunile menționate. 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


https://mod.gov.az/ru/news/ukaz-prezidenta-azhttps://mod.gov.az/ru/news/ukaz-

prezidenta-azerbajdzhanskoj-respubliki-32349.html 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

Site: azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 

 

China 

 
 

   

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina web a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE Valabile începând cu data de 28.03.2020. 

 

Începând cu 28 martie 2020, China a suspendat temporar intrarea pentru cetățenii 

străini care dețin vize sau permise de ședere valabile la data de 28.03.2020. 

 

Intrarea cetățenilor străini cu carduri de călătorie de afaceri APEC a fost, de 

asemenea, suspendată.  

 

Următoarele politici de intrare/tranzitare a teritoriului chinez au fost de asemenea 

suspendate: 

 

 vizele portuare;  

 tranzitul fără viză 24/72/144 ore;  

 30 zile ședere fără viză pe insula Hainan;  

 15 zile fără viză pentru croazierele străine de grup de tip tur prin Portul 

Shanghai;  

 144 ore ședere fără viză în prov. Guangdong pentru grupuri de turiști din Hong 

Kong sau Macao;  

 15 zile ședere fără viză în prov. Guangxi pentru grupuri de turiști din țările 

ASEAN. 

 

Toți cetățenii care intră în China, inclusiv categoriile exceptate, începând cu data de 

28.03.2020, sunt obligați să prezinte testul negativ COVID-19 la intrare în China, și 

să respecte carantina obligatorie de 14 zile (la hotelul desemnat de autoritățile locale, 

sau la domiciliu, dacă premisele permit).    

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în China): pașapoarte 

diplomatice și de serviciu, vize de curtoazie sau tip C, permise de ședere chineze 

valabile (categoria muncă, probleme personale, reuniune). 

 

Începând cu 28 martie 2020, intrarea în China este permisă doar cu vize 

diplomatice, de serviciu, de curtoazie sau tip C. 

 

Începând cu 28 septembrie 2020, cetățenii străini care dețin permise de ședere 

chineze valabile la categoria muncă, probleme personale și reuniune, au permisiune 

de a intra în China, fără a fi necesar să solicite vize noi. În cazul în care cele trei 

categorii de permise de ședere deținute de resortisanții străini au expirat după data de 

28 martie 2020, titularii pot solicita vize prin prezentarea permiselor de ședere 

https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/Na-territorii-Azerbajdzhana-s-00:00-vvoditsya-voennoe-polozhenie-424242
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expirate și a documentelor relevante, Ambasadelor sau Consulatelor chineze, cu 

condiția ca scopul vizitei în China să rămână neschimbat, să coincidă cu scopul 

indicat în permisul de ședere inițial.  

 

Cazuri speciale sau urgențe: Cetățenii străini care doresc să călătorească în China 

pentru activități economice, comerciale, științifice sau tehnologice speciale, sau din 

nevoi umanitare de urgență pot solicita vize la Ambasadele sau Consulatele chineze.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 28.03.2020): 

 

Acțiunile de tranzit fără viză au fost suspendate.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN 

 

La data de 02.09.2020 China înregistrează a 38-a zi consecutivă fără cazuri noi 

de COVID-19 în rândurile populației. Capacitățile industriale și producția din 

China și-au reluat activitatea, școlile s-au redeschis.  

 

Este impusă obligativitatea purtării măștilor și verificarea temperaturii corpului în 

spațiile publice. De asemenea la intrare în clădiri, oficii, magazine, spații publice etc. 

există obligativitatea prezentării Codului Personal de Sănătate, care permite 

verificarea deplasării persoanelor dintr-o localitate în alta/peste hotare, și depistarea 

dacă au fost vizitate regiuni care prezintă pericol de infectare.    

 

Măsurile antiepidemice implementate în China au fost/sunt următoarele: lockdown 

total, carantină și izolare strictă, construcții de spitale temporare doar în câteva zile, 

desfășurarea masivă a testărilor, depistarea și limitarea în timp record a contactelor 

suspect/infectat/bolnav - sănătos. 

 

În conformitate cu datele Comisiei Naționale de Sănătate din China, în data de 2 

octombrie curent, pe teritoriul Chinei nu a fost raportat nici un caz local nou de 

COVID-19, ceea ce a marcat a 38-a zi consecutivă ”Covid-free” în China. De 

asemenea, nu au fost raportate cazuri suspecte noi, sau decese noi legate boală. 

 

Totodată, la ziua de 02.10.2020, au fost raportate 10 cazuri de COVID-19 

”importate”,  la cetățeni străini, reveniți recent în China din străinătate. Cetățenii 

străini care ajung în China și sunt depistați pozitiv, pot alege să fie tratați în spitalele 

chineze, sau să revină în țara de origine.    

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Dat fiind faptul că spațiul aerian și terestru chinez este restricționat, cetățenii străini 

cu drept de intrare în China continuă să întâmpine dificultăți de intrare pe teritoriul 

chinez. La moment, doar un număr limitat de companii aeriene au acces în China. 

Una din rutele care devine din ce în ce mai stabilă este operată de Turkish Airlines, 

cu tranzit prin Hong Kong. Compania Air China, poate de asemenea fi luată în 

considerație.   

 

Platformele naționale din China care pot fi consultate și unde sunt concentrate 

informații oficiale despre regimul de alertă sunt următoarele: 

 

1. Comisia Națională de Sănătate din China http://en.nhc.gov.cn 

http://en.nhc.gov.cn/


2. Consiliul de Stat al RPC (Guvernul Chinei) http://english.www.gov.cn 

3. Ministerul Afacerilor Externe al RPC https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng 

4. Primăria or. Beijing http://english.beijing.gov.cn 

5. Cotidianul China Daily https://www.chinadaily.com.cn 

6. Agenția de Presă Xin Hua http://www.xinhua.net 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Beijing 

china.mfa.gov.md/; linia de urgență: + 86 185 1329 2055 

 

Ambasada Chinei la Chișinău 

https://www.md.chineseembassy.org 

 

 

Armenia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

 

ATENȚIE: Având în vedere reluarea ostilităților pe linia de contact din 

Nagorno-Karabah, cetățenii Republicii Moldova, aflați pe teritoriile 

Azerbaidjanului și Armeniei, sunt rugați să evite deplasările în zonele de 

confruntare militară. Pornind de la cele expuse și ținând cont că mai multe 

rute aeriene spre/din aceste state au fost anulate, se recomandă evitarea 

călătoriilor în regiune până la normalizarea situației.  

 

STARE DE URGENȚĂ: DA (până la 11 ianuarie 2021 inclusiv) 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de 

carantină până la 11 ianuarie 2021, cu păstrarea restricțiilor de intrare pentru cetățenii 

străini și apatrizi. Sunt exceptate de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii 

Armenia, cu condiția autoizolării (14 zile) și efectuării testului PCR, următoarele 

categorii de persoane: membrii echipajelor aeronavelor, șoferii/mecanicii de 

locomotivă care efectuează transport internațional de marfă, reprezentanții misiunilor 

diplomatice, ai birourilor consulare și personalului organizațiilor internaționale, 

precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazul decesului - rudele apropiate ale 

persoanei decedate (părinte, soț, copil, soră, frate). 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Cetățenii străini pot intra pe cale terestră 

pe teritoriul armean doar în scop de tranzit (cu autoturismul) către țara de origine, în 

baza unei solicitări exprese adresate de misiunea diplomatică la Erevan către 

Ministerul de Externe armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia și de la 

Ministerul de Externe georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării 

curselor aeriene.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat; 

transportul aerian a fost parțial suspendat. Momentan nu sunt curse aeriene regulate 

pe relația UE. Zborurile de pe/pe aeroportul din Erevan sunt operate aleator de 

companii armene, ruse, belaruse, ucrainene și kuwaitiene. Restricțiile de circulație la 

frontiera Armeniei nu vizează transportatorii profesioniști de mărfuri, cărora le este 

însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de protecție. Timpul de așteptare la 

frontieră este mai mare decât de obicei. 

http://english.www.gov.cn/
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ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a 

Republicii Armenia poate fi accesată aici: https://www.gov.am/en/covid-travel-

restrictions/  

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul în Kiev 

ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Armenia în Republica Moldova 

or. Chișinău, str. Gherghe Cașu 9, tel. +373 22 906000 

 

 

Republica Coreea 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data de 30 septembrie 2020 

pentru o perioadă nedeterminată. Măsurile privind trecerea frontierei a Republicii 

Coreea au fost instituite la data de 13 aprilie 2020 și sunt valabile și în prezent, astfel 

sunt SUSPENDATE:  

 intrările cetățenilor din statele care beneficiau de scutire de viză (fiind 

exceptați doar Titularii de pașapoarte oficiale/diplomatice, echipaje, sau 

deținători ai cardurilor ABTC / APEC; 

 intrarea cetățenilor japonezi; 

 vizele cu singure și multiple intrări, valabile pe termen scurt, emise înainte de 

5 aprilie 2020 (Excepție pentru deținătorii de Viză pe termen lung și viza de 

angajare pe termen scurt (C-4); 

 scutirea de a prezenta permisului de reintrare pentru persoanele care stau pe 

termen lung în Coreea începând cu 1 iunie (fiind exceptați Diplomații (A-1), 

funcționari guvernamentali (A-3), străini rezidenți care au părăsit Coreea 

înainte de 1 iunie 2020;  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Călătoriile în Republica Coreea sunt posibile doar 

în baza unei vize obținute în prezent din partea unei misiuni diplomatice coreene 

(viza de intrare se acordă în dependență de scopul vizitei) 

 

Atenție!: Cetățenii străini care părăsesc teritoriul coreean fără a obține un permis de 

reintrare eliberat de către Serviciul pentru Imigrări al Republicii Coreea– Pierd în 

mod automat dreptul de a reveni!  

 

Guvernul coreean a lansat platforma online www.hikorea.go.kr/ pe care cetățenii 

străini au acces la o largă gamă de informații și aplicații digitale necesare tuturor 

străinilor ce intenționează să viziteze sau să părăsească Republica Coreea. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 30 septembrie 

2020) 

 

https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/
https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/
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 Orice pasager care tranzitează în Coreea trebuie să aibă un bilet de conectare 

confirmat și să tranziteze în termen de 24 de ore. 

 Pasagerilor care călătoresc din China către o țară terță li se permite să 

tranziteze doar prin Aeroportul Internațional Incheon (începând cu 31 august 

2020) 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Pe întreg teritoriul Republicii Coreea au fost 

instituite aceleași măsuri precum și în alte state: 

 Măsurarea termometriei și dezinfectarea mâinilor la intrare în locațiile 

publice; 

 Purtarea măștilor în spațiile publice;  

 

Specific Republicii Coreea, este obligatorie instalarea aplicației mobile Self-

Quarantine Safety Protection App sau Self-Diagnosis App înainte de plecare sau în 

așteptarea procedurilor speciale de intrare pe teritoriul corean.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Platforma pentru informații și aplicații pentru cetățeni străini - 

http://immigration.go.kr/immigration_eng/index.do 

 

Site-ul Serviciului pentru Imigrări - 

http://immigration.go.kr/immigration_eng/index.do 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea prin cumul 

japonia.mfa.gov.md/ 

facebook.com/MoldovainJapan 

 

 

EAU 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Restricțiile au fost ridicate în condiția respectării 

regulilor impuse, inclusiv prezentarea unui test PCR negativ privind COVID-19, 

efectuat cu cel mult 96 ore înainte de aterizare inclusiv în laboratoarele din Republica 

Moldova (rezultatul urmează a fi prezentat în limba engleza). Emiratul Abu Dhabi 

impune autoizolarea la domiciliu sau în locurile special destinate pentru 14 zile, 

tuturor persoanelor care au intrat în acest emirat de peste hotarele țării.   

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: În Emiratul Dubai se permite intrarea tuturor 

străinilor cu prezentarea testului PCR COVID-19 negativ efectuat cu cel mult 96 ore 

înainte de aterizare inclusiv în laboratoarele din Republica Moldova (rezultatul 

urmează a fi prezentat în limba engleza). În cazul în care la intrare în Emiratul Dubai 

se perfecteaza testul COVID repetat cu rezultat negativ, persoana este scutita de 

carantină. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitul aeroportuar se permite pentru 

toate categoriile de călători cu prezentarea testului PCR COVID-19 negativ efectuat 

https://www.facebook.com/MoldovainJapan
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cu cel mult 96 ore înainte de aterizare inclusiv în laboratoarele din Republica 

Moldova (rezultatul urmează a fi prezentat în limba engleza). Tranzitul terestru se 

permite în condițiile stabilite pentru intrare în țară. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: În EAU sunt introduse reguli de prevenire a 

răspândirii pandemiei COVID-19: 

- purtarea obligatoriu de mască în toate spațiile închise sau deschise, inclusiv în 

automobile, parcuri, plaje, etc. 

- respectarea distanței sociale de minim 1,5 metri. 

- este interzis aflarea într-un automobil mai mult de 3 persoane dacă nu sunt membri a 

unei familii. 

- toate persoanele care intră în emiratul Abu Dhabi de peste hotarele țării sunt supuși 

autoizolării pentru 14 zile cu aplicarea unei brățări pentru urmărirea deplasării. 

 

Pentru nerespectarea acestor obligații sunt prevăzute amenzi. 

 

De asemenea, intrarea pe cale terestră din emiratul Dubai în emiratul Abu Dhabi este 

limitată. Între cele 2 emirate sunt instalate puncte de control și doar persoanele care 

prezintă testul negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 ore înainte de traversare, li 

se permite intrarea în Emiratul Abu Dhabi. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pagina oficială a EAU - https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-

the-law/handling-the-covid-19-outbreak  

 

Departamentul pentru sănătate al emiratului Abu Dhabi – 

https://doh.gov.ae/en/covid-19/about  

 

Departamentul pentru sănătate al emiratului Dubai – 

https://www.dha.gov.ae/en/Covid19/Pages/Coronavirus.aspx  

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi  

www.uae.mfa.gov.md  

 

Ambasada EAU în Republica Moldova (cu sediul la Kiev, Ucraina) 

www.facebook.com/UAEEmbassyKyiv/  

 

 

Georgia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Stare de urgență: NU 

 

Sunt interzise zborurile internaționale regulate  pînă la data de 31 octombrie. 

Restricţia respectivă nu se aplică zborurilor regulate Tbilisi- München, Tbilisi-Paris, 

Tbilisi- Riga. http://www.gcaa.ge/eng/ 

 

Georgia a redeschis frontiera de stat cu Germania, Franța, Estonia, Letonia și 

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak
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Lituania. Cetăţenii sau persoanele cu permis de şedere din cele 5 state menţionate pot 

vizita Georgia cu orice tip de vizită și fără carantina obligatoriu doar în cazul în care:  

 vor folosi doar zborurile directe și vor putea utiliza orice tip de vizită; 

 vor prezenta rezultatul testului PCR pentru coronavirus COVID-19 efectuat în 

ultimele 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Georgiei sau vor efectua testul 

respectiv la aeroportul georgian pe cont propriu; 

Până la traversarea frontierei georgiene cetățenii/persoanele cu permis de şedere din 

țările respective vor completa un formular electronic, disponibil la următoarea adresă: 

https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/  

 

Formularul completat urmează să conțină informații privind istoria călătoriilor străine 

efectuate pe parcursul ultimilor 14 zile, precum şi privind locația șederii și a datelor 

de contact în Georgia. 

În cazul detectării la intrare în ţara a persoanelor cu temperaturi mai mari de 37 de 

grade Celsius, va fi efectuat un test PCR la punctele de frontieră. 

Cetățenii statelor UE Spania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 

Grecia, Suedia, Croația, Italia, Cipru, Slovenia, Islanda), care plasează Georgia pe 

așa-numita Listă Verde sau care impun diferite restricții, pot intra în Georgia sub 

o carantină obligatorie de 8 zile, ale cărei costuri vor fi acoperite desinestătător.  

 

Cetățeanul/rezidentul permanent al unei din cele 5 țări enumerate (Germania, Franța, 

Estonia, Letonia și Lituania), care ajunge pe calea aeriană din orice țară UE cu care 

Georgia redeschide frontiera în condițiile convenite sau din țări cu care Georgia nu 

redeschide frontiera, precum și are un istoric de călătorie în ultimele 14 zile în alte 

țări decât cele 5 țări menționate mai sus, acesta va fi supusă unei carantine 

obligatorii de 8 zile, pe cont propriu. 

 

Vizitele de afaceri din întreaga lume vor fi implementate fără întârziere, completând 

inițial un formular corespunzător, și respectiv, în acord cu agenția sectorială 

relevantă, la adresa: 

https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia/ kcjcpx/. 

 

Persoanele care efectuează o vizită de afaceri vor fi supuși testării PCR pe cont 

propriu la un punct de control vamal/punct de trecere a frontierei la traversarea 

frontierei de stat a Georgiei, sau în cea mai apropiată zonă de control vamal. Testarea 

PCR se va efectua pe cont propriu o dată în 72 de ore în următoarele 8 zile de ședere. 

În cazul în care oameni de afaceri vor renunţa la testarea PCR aceștia vor fi plasaţi în 

carantină de 8 zile la fel pe cheltuiala proprie. Procedura respectivă nu se aplică 

cetăţenilor/persoanelor cu permis de şedere din Germania, Franța, Estonia, Letonia și 

Lituania. 

În prezent Georgia nu redeschide hotarele cu ţările care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, cu excepţia vizitelor de afaceri. 

Informații mai detaliate cu privire la testare, regimul de carantină și alte probleme 

referitoare la traversarea frontierei pot fi accesate aici: 

https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx   

 

Vizitarea Georgiei de către cetățeni străini care nu sunt incluși în categoriile 

menționate mai sus este posibilă numai în cazul obținerii acordului din partea 

autorităților georgiene și numai în cazul motivelor serioase. 

https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/
https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia/%20kcjcpx/
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Astfel, înainte de a planifica o vizită în Georgia, cetățenii Republicii Moldova 

trebuie să se adreseze Ambasadei Republicii Moldova la Baku sau misiunii 

diplomatice a Georgiei pentru a obține mai multe informații relevante. 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE: Guvernul Georgiei continuă să coopereze activ cu 

statele membre ale UE și cu țările partenere pentru identificarea condițiilor pentru 

intrarea în Georgia, precum și pentru intrarea cetățenilor georgieni în aceste țări.  

 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

Site: azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 

 

India 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Pînă la data de 31 octombrie, Autorităţile Indiei au prelungit restricția legată de 

transportului internaţional de pasageri (cu excepţia zborurilor aprobate de către 

Ministerul de interne al Indiei). 

 

Categoriile cetățenilor străini care pot întra pe teritoriul Indiei: 

 

A. Cetățenii străini care dețin cardul OCI (Oversea Citizens of India), printre care: 

- copii minori care dețin cardul OCI și părinții cărora sunt cetățenii Republicii India; 

- persoane care dețin cardul OCI și au nevoie sa vină în Republica India din cauza 

unor situații de urgență legate de stare de sănătate a membrilor de familie sau deces; 

- cupluri căsătorite între persoana care deține cardul OCI și cetățeanul Republicii 

India; 

- studenți care dețin cardul OCI și cel puțin unul din părinți este cetățeanul Republicii 

India sau deține cardul OCI. 

B. Alți cetățeni străini: 

- antreprenori care dețin vaza de afaceri; 

- specialiști, cercetători, ingineri, tehnicieni din domeniul sănătății care dețin o 

invitație din partea unei instituții relevante din India; 

- specialiști în domeniile ingineriei, managementului, IT, etc. care au legăturile cu 

agenți economici din India; 

- tehnicieni și ingineri care călătoresc pentru instalarea, repararea și întreținerea de 

mașini și echipamente de origine străină în India, la invitația unei entități comerciale 

înregistrate în India; 

- copii minori care au cel puțin un părinte care deține cetățenia indiană sau are cardul 

OCI; 

- persoane căsătorite cu cetățenii indieni; 

- persoane care sunt părinți singuri pentru copii cu pașaport indian sau cadrul OCI; 

- studenți care au cel puțin un părinte care deține cetățenia Republicii India sau are 

cardul OCI; 

- membrii familiilor diplomaților și personalului care deține pașapoarte oficiale/de 
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serviciu care reprezintă misiunile diplomatice, oficiile consulare și organizațiile 

internaționale acreditate în Republica India; 

- persoane de origine indiană care au nevoie sa vină în India din cauza unor situații de 

urgență legate de stare de sănătate a membrilor de familie sau deces; 

- persoane blocate în țările vecine apropiate și care vor să fie repatriați prin India; 

- persoane care au orice subcategorie de viza de angajare împreună cu persoanele 

aflate în întreținerea acestora care dețin viză de dependenţă. 

Cetățeni străini menționați în punctul ”B” sunt obligați să obțină o viză nouă. 

Persoanele respective nu pot călători în India cu viza electronică obținută anterior. 

Persoanele din categoriile menționate mai sus până la traversarea efectuarea vizitei în 

India: 

 

- vor completa un formular electronic, disponibil la următoarea adresă 

www.newdelhiairport.in cu cel puțin 72 de ore înainte de călătoria programată; 

- vor da o declarație pe propria răspundere că se vor supune măsurii de carantină timp 

de 14 zile (7 zile carantină instituționalizată și 7 zile de autoizolare la domiciliu sau 

reședința declarată); 

- vor instala aplicația Aarogya Setu. 

 

Evitarea carantinei instituționalizate poate să fie solicitată în cazul motivelor serioase, 

printre care deces în familie, urgență medical, pentru femeile însărcinate, minorii cu 

vârsta sub 10 ani sau în cazul prezentării rezultatului negativ a unui test RT-PCR 

negative  pentru infecția cu COVID-19, efectuat cu cel mult 96 de ore înaintea 

călătoriei. Totodată, persoanele vor respecta măsurile de autoizolare la 

domiciliu/reședință pentru 14 zile.  

 

Mai multe informații pot fi găsite aici: 

https://www.mha.gov.in/ 

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1 

https://www.eoibucharest.gov.in/news_detail/?newsid=70 

 

MĂSURILE PE PLAN INTERN: 

 

Guvernul Indiei facilitează întoarcerea cetățenilor indieni blocați în străinătate, în 

mod treptat, a următorilor categorii de cetățeni: 

- celor deportaţi de către guverne străine;  

- muncitori migrați / muncitori care au fost concediați;  

- titularii de vize pe termen scurt care se confruntă cu expirarea vizelor; 

-  Urgență medicală / căutarea tratamentului pentru boala terminală; 

- femeile gravide / vârstnice; 

- decesul unui membru al familiei în India; 

- vizitatori blocați;  

- studenți, dacă institutele de învățământ / pensiunile lor sunt închise. 

 

Alte informații utile: 

 

India a semnat acorduri cu Franța și Germania, permițând astfel un număr limitat de 

zboruri care operează între cele două țări (India și Franța și India și Germania). 

Astfel, toți cetățenii indieni blocați și cetățenii străini eligibili pot călători în India fie 

din Franța, fie din Germania sau cu alte zboruri speciale aprobate de către autoritățile 

https://www.mha.gov.in/
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indiene. 

 

Pentru detalii despre zboruri și cumpărarea biletelor, vizitați site-ul web al Air India 

sau Lufthansa. 

Înainte de a planifica o vizită în Republica India se recomandă consultarea cu 

Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică Republicii 

India cu sediu la Bucureşti, România. 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

Site: azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 

 

Iran 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

Autoritățile Republicii Islamice Iran permit intrarea pe teritoriul statului a persoanelor 

care dețin vize valabile, şi respectiv certificatul la testul pentru COVID-19, care este 

obligatoriu. 

Înainte de a planifica o vizită în Iran se recomandă consultarea cu Ambasada 

Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică a Iranului. 

Cetăţenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Iranului în baza oricărui tip de 

viză pentru informaţia suplimentară legată de prelungirea valabilităţii vizei respective 

sunt rugaţi să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku. 

 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

Site: azerbaidjan.mfa.gov.md/  

 

 

Israel  

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

Autoritățile israeliene au aprobat introducerea carantinei totale în Statul Israel 

începând cu date de 18 septembrie 2020 (ora 14.00) și până la 11 octombrie 2020. 

Această perioadă ar putea fi extinsă sau micșorată în funcție de evoluția situației 

epidemiologice în Israel. 

 

 

Japonia 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Valabile începând cu data de 1 septembrie 2020 

pentru o perioadă nedeterminată. 
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Pentru o perioadă nedeterminată este restricționată intrarea pe teritoriul 

Japoniei a următoarelor categorii de persoane:  

 

Persoanelor care în ultimele 14 zile au vizitat următoarele state (159  state), inclusiv 

și Republica Moldova.  
 

Asia 

 

Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, India, Indonezia, Republica Coreea, Malaezia, 

Maldive, Nepal, Pakistan, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Vietnam 

 

Oceania - Australia, Noua Zeelandă 

 

America de Nord - Canada, Statele Unite ale Americii 

 

America Latină și Caraibe - Argentina, Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belize, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Republica 

Dominicană, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 

Jamaica, Mexic, Nicaragua , Panama, Paraguay, Peru, Sfântul Cristofor și Nevis, 

Sfântul Vincent și Grenadine, Surinam, Trinidad și Tobago, Uruguay, Venezuela 

 

Europa - Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia 

și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, 

Kazahstan , Kosovo, Kârgâzstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 

Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Olanda, Macedonia de Nord, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Suedia, Elveția , Tadjikistan, Ucraina, Regatul Unit, Uzbekistan, Vatican 

 

Orientul Mijlociu - Afganistan, Bahrain, Israel, Iran, Irak, Kuweit, Liban, Oman, 

Palestina, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite 

 

Africa - Algeria, Botswana, Cabo Verde, Camerun, Africa Centrală, Comore, Cote 

d'Ivoire, Republica Democrată Congo, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, 

Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho 

, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauritius, Maroc, Namibia, 

Nigeria, Republica Congo, Rwanda, Sao Tomé și Principe, Senegal, Sierra Leone, 

Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sudan, Tunisia, Zambia, Zimbabwe 

 

2. În același timp este interzisă intrarea în Japonia pentru persoanele deținătoare de 

pașapoarte eliberate în provincia Hubei și Zhejiang din China.  

 

3. Inclusiv, pasagerii navei de croazieră Westerdam. 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  
 

Începând cu data de 1 octombrie 2020 este permisă intrarea categoriilor de 

cetățeni străini care au statut / viză de student sau dependent (în număr limitat), 

cu condiția ca aceste persoane să fie găzduite de o instituție care să garanteze că 

vor respecta condițiile de izolare după intrarea pe teritoriul Japoniei. În același 



timp, rămân în vigoare procedurile și cerințele instituite în perioada 5 august și 1 

septembrie, și anume: 

 

 Necesitatea obținerii unei Scrisori de Confirmare privind depunerea 

documentației necesare pentru reintrarea în Japonia, obținută de la Ambasada 

Japoniei din statul în care vă aflați; 

 Prezentarea Certificatului ce confirmă rezultatul negativ la testul PCR efectuat 

cu până la 72 ore înainte de data și ora zborului spre Japonia. 

 

A se lua în considerare faptul că, prezentarea actelor menționate mai sus nu scutesc 

cetățenii străini de la efectuarea testului pentru COVID-19 la intrarea în Japonia în 

aeroport și respectarea măsurii de autoizolare pentru 14 zile la domiciliu sau într-o 

locație indicată/aprobată de autoritățile nipone și abținerea de a utiliza transportul 

public în această perioadă. 

 

De asemenea, au dreptul să intre în Japonia cu respectarea celor menționate mai sus,  

următoarele categorii de persoane:  

 rezident permanent; 

 soțul sau copilul cetățeanului japonez; 

 soțul sau copilul rezidentului permanent în Japonia; 

 rezidentul pe termen lung. 

 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Valabile începând cu data de 1 septembrie 

2020. 

 

Este permisul tranzitul dacă escala are loc în unul și același aeroport.  

În situația în care este nevoie de transfer între două aeroporturi – solicitarea și 

obținerea permisiunii are loc în aeroport către/și de către reprezentații autorităților 

nipone. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Pe întreg teritoriul Japoniei au fost instituite aceleași 

măsuri precum și în alte state: 

 Măsurarea termometriei și dezinfectarea mâinilor la intrare în locațiile 

publice; 

 Purtarea măștilor în spațiile publice; 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Cetățenii străini care se află în prezent în Japoniei dar intenționează să părăsească 

teritoriul nipon trebuie să consulte pagina Ministerului pentru a solicita Permis de 

reintrare http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea prin cumul 

japonia.mfa.gov.md/ 

facebook.com/MoldovainJapan 

 

Ambasada Japoniei în Republica Moldova  

https://www.md.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html 
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Qatar 

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

 

Intrarea în ţară pentru cetățenii Republicii Moldova rămâne a fi restricționată.  

 

Turkmenistan  

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: În Turkmenistan nu au fost raportate oficial cazuri 

de îmbolnăvire cu COVID-19. 

 

La intrarea pe teritoriul turkmen, cetățenilor străini li se solicită o adeverință medicală 

(cu valabilitate de 24 ore) care să ateste lipsa infectării cu COVID-19. Adeverința 

trebuie să fie eliberată de către autoritățile din statul de cetățenie al persoanelor în 

cauză, iar documentul trebuie supralegalizat de către ambasada turkmenă competentă 

teritorial.  

 

Însă şi în aceste condiţii persoana este plasată în carantină, în locuri special 

amenajate, pentru 14 zile, având obligativitatea de a parcurge procedurile de testare 

medicală locală privind depistarea infecției cu COVID-19, rezultatul fiind emis în 

aproximativ 6-10 ore. Pentru membri corpului diplomatic se acceptă carantina la 

reședință, cu obligativitatea efectuării unui nou test COVID-19 la expirarea celor 14 

zile.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Turkmenistanul a închis hotarul cu statele 

vecine (Iran, Afganistan, Uzbekistan, Kazahstan, precum și cele maritime cu 

Azerbaidjan) pentru traficul de pasageri şi, parțial, de mărfuri. 

 

În prezent, cu excepția zborurilor ocazionale (de evacuare), nu există curse de avion 

înspre / dinspre Turkmenistan. Compania Turkmenistan Airlines a anunțat 

anularea tuturor curselor internaționale înspre/dinspre Turkmenistan până la 31 

octombrie 2020. Compania Turkish Airlines a anunțat prelungirea suspendării 

zborurilor comerciale spre Turkmenistan pe termen nedefinit. 

 

Transportul intern aerian, rutier și feroviar din Turkmenistan este, de asemenea, 

restricționat (trenurile și legăturile auto între regiuni au fost sistate începând cu 

13.07.2020, cel puțin până la 31 octombrie 2020). 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Începând cu data de 6 august 2020, cetățenii 

turkmeni, apatrizi sau străini sunt obligați să prezinte teste negative pentru 

infecția cu COVID-19 la îmbarcarea pe orice zbor, inclusiv intern. În lipsa 

documentului, accesul acestora nu va fi permis la bordul aeronavelor operatorului 

aerian turkmen. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: În 

ultimul timp, autoritățile turkmene au suplimentat cu personal posturile de verificare a 

temperaturii la punctele de intrare în capitala Ashgabat și în alte regiuni. 
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În piețele și bazarurile locale au fost închise toate magazinele, cu excepția celor 

alimentare și cu produse chimice, cel puțin până la 31 octombrie 2020; au fost 

închise pe termen nedefinit restaurantele, cafenelele, terasele, fiind permise doar 

serviciile de livrare la domiciliu; moscheile și locurile de rugăciune și pelerinaj au 

fost închise până la 31 octombrie 2020. 

 

La 1 septembrie 2020 a reînceput anul şcolar, în condiţii speciale (program redus al 

orelor de clasă, în două sau trei schimburi, cu măsuri drastice de igienă şi 

dezinfecție). 

 

INFORMAȚII DE CONTACT:  

Ambasada Republicii Moldova în Turkmenistan, cu sediul în Kiev 

ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Turkmenistanului în Republicii Moldova, cu sediul în Kiev 

ukraine.tmembassy.gov.tm/ru 

 

 

Uzbekistan  

 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: În conformitate cu decizia Comisiei Republicane 

Speciale, începând cu data de 1 octombrie curent, cetățenii străini vor putea intra în 

Uzbekistan prin punctele de control avia, feroviar și auto. 

 

Condițiile pentru cetățenii străini, care sosesc pe calea aeriană sunt următoarele: 

 cetățenii străini, care sosesc din țările aflate în „zona roșie”, precum și aflate în 

„zona galbenă” (Azerbaidjan, Belarus, Emiratele Arabe Unite și țările UE, cu 

excepția Marii Britanii și Spaniei), pot intra pe teritoriul Uzbekistanului doar 

dacă prezintă testul negativ COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat cu cel 

târziu 72 ore înainte de traversarea frontierei (în limba rusă sau engleză) și 

completează un formular de angajament în vederea autoizolării la domiciliu 

sau locuri determinate (în zone de carantină sau hoteluri, cu achitarea 

cheltuielilor necesare) pentru perioada de 14 zile. În absența unui rezultat 

negativ al testului (prin metoda PCR), pasagerilor curselor avia li se va refuza 

check-inul pentru zbor. 

 cetățenii străini, care sosesc din țările aflate în „zona verde” (China, Thailanda, 

Malaysia, Coreea de Sud, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, Austria și 

Japonia), cu excepția pasagerilor care prezinte simptome de COVID-19, 

cerințele de carantină nu se vor aplica. 

 Cetățenii străini, care intră Uzbekistan prin punctele de control auto și 

pietonale la hotarul cu Kazahstan, Turkmenistan, Tadjikistan și Afganistan 

sunt obligați să se conformeze condițiilor aplicate cetățenilor, care sosesc din 

țările aflate în „zona roșie”. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Restricțiile nu se aplică transportatorilor de marfă 

rutier, aerian, feroviar sau fluvial, transportatorilor bunurilor destinate comerțului 

exterior. 
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PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Se permite tranzitarea teritoriului 

Uzbekistanului de către cetățenii străini, cerințele fiind aceleași ca și la intrarea și 

aflarea în țară, în dependență din care țări vin aceștia. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: În Uzbekistan rămân obligatorii: 

 

 păstrarea distanței fizice, purtarea măștii și folosirea antisepticelor; 

 interzicerea desfășurării tuturor manifestărilor de masă; 

 folosirea antisepticelor în toate instituțiile și organizațiile, la intrarea în piețe și 

în celelalte puncte comerciale, verificarea temperaturii corporale fiecărei 

persoane; 

 respectarea regimului carantinei și efectuarea activităților sanitar-igienice în 

toate obiectivele statele și private; respectarea de către angajați a distanțării 

fizice. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informația actualizată privind condițiile de intrare în Uzbekistan poate fi 

accesată aici: https://www.uzbairports.uz/site/news?id=112 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu sediul în Kiev 

ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Uzbekistan în Republica Moldova, cu sediul în Kiev 

uzbekistan.org.ua/ru/ 
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