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Regimului special de carantină
Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Republicii Azerbaidjan din data de
05.03.2022, autoritățile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimului special de
carantină până pe data de 1 mai 2022.

Azerbaidjan

Măsurile pe plan intern
Ținând cont de evoluția epidemiologică, Cabinetului de Miniștri al Republicii
Azerbaidjan a relaxat măsurile impuse anterior după cum urmează:
- se permite primirea fizică a cetățenilor în instituțiile publice pe bază
individuală și de grup;
- se permite organizarea și desfășurarea de servicii religioase, precum și
ceremonii de doliu în săli de ceremonie, corturi și alte spații închise;
- se permite organizarea tuturor evenimentelor publice, inclusiv sportive,
utilizarea echipamentelor de narghilea în instituțiile de catering și furnizare
de servicii de masaj;
- se permite intrarea în terminalul aeroportului a persoanelor care întâlnesc
sau petrec pasagerii;
- au fost ridicate restricțiile temporare și cantitative legate de activitățile
instituțiilor de cultură, cinematografelor, teatrelor, sălilor de conferințe,
locurilor de recreere și distracție, amenajărilor de divertisment pentru copii
(inclusiv pe teritoriul bulevardelor și parcurilor), precum și centre de
divertisment pentru copii și alte centre comerciale din marile mall-uri;
- au fost ridicate restricțiile privind numărul de invitați în timpul sărbătorilor
(nunti, logodne, zile de naștere etc.), restricții privind programul de
deschidere al unităților de alimentație publică, inclusiv restaurante, cafenele
și alte unități similare, precum și restricții privind prezența a mai mult de 6
persoane la o masă.
IMPORTANT Accesul în hotele, restaurante, săli de sport, mall-uri, teatre și
cinematografe este permis doar la prezentarea Certificatului COVID-19 (Testul
PCR), minim 2 doze de vaccinare.
ATENȚIE ANUNȚ IMPORTANT!!!
Conform deciziei Cabinetului de miniștri al Republicii Azerbaidjan nr.40 din
15.02.2022 Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor cetățenii cărora pot
călători în Republica Azerbaidjan pe cale aeriană fără accept prealabil de la
autoritățile locale.
Totodată, la traversarea frontierei Republicii Azerbaidjan călătorii prezintă atît
pașaportul de vaccinare minim 2 doze, cît și testul PCR valabil 72 de ore. Minorii
cu vârsta de până la 18 ani prezintă doar testul negativ (PCR) COVID-19 eliberat cu
cel puțin 72 ore înainte de zbor;
ATENȚIE! La părăsirea teritoriul azer, repetat, este necesar de prezenta testul
negativ (PCR) COVID-19 eliberat cu cel puțin 72 ore înainte de zbor

In cazul în care cetățenii Republicii Moldova intenționează să efectueze vizite
în Republica Azerbaidjan, inițial este necesar să se adreseze Ambasadei pentru
a obține mai multe informații relevante.
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Stare de urgență: NU
Noile reglementări pentru traversarea frontierei georgiene.
Cetățenii din toate țările pot călători în Georgia
Reguli de intrare pentru cetățenii RM vaccinați:
Prezintă documentul care confirmă desfășurarea completă a cursului (două doze, o
doză în cazul Johnson & Johnson) a oricărei vaccinări COVID-19.

Georgia

Reguli de intrare pentru cetățenii RM nevaccinați:
pot intra în Georgia pe calea aerului, terestră și pe cea maritimă în condițiile
menționate mai jos:
- la punctul de control, urmează să prezinte un certificat de examinare PCR efectuat
în ultimele 72 de ore;
Rezultat negativ al examenului PCR trebuie prezentat în limbile georgiană,
engleză sau rusă. Orice persoană cu vârsta sub 10 ani (indiferent de cetățenie)
este scutită de obligația de a prezenta un certificat ce confirmă rezultatul
negativ la examenul PCR făcut în ultimele 72 de ore.
Mai multe informații pot fi accesate la următorul link GeoConsul.Gov.Ge Ministry of Foreign Affairs of Georgia
ATENȚIE!!!
Situația de securitate din Georgia este stabilă, însă, pe fondul unor tensiuni de
stradă, înregistrate în ultimele luni și a posibilității apariției de noi proteste, se
recomandă cetățenilor moldoveni să acorde o atenție sporită securității individuale
și să evite locurile aglomerate, iar în cazul în care se constată apariția unor proteste
spontane să părăsească imediat perimetrul în care se pot desfășura astfel de acțiuni.
Cetățenii moldoveni care călătoresc în Georgia sunt sfătuiți ferm să evite deplasările
în cele două regiuni separatiste Abhazia și regiunea Tskhinvali /Osetia de Sud și în
zonele aflate în proximitatea acestora, ca urmare a degradării situației de securitate
din aceste regiuni, în ultima perioadă.
În conformitate cu legislația georgiană în vigoare și aplicabilă privind teritoriile
ocupate, intrarea pe teritoriul celor două regiuni separatiste, fără aprobarea
autorităților din Republica Georgia, este considerată infracțiune. Totodată, este
interzisă și intrarea în Georgia dinspre Federația Rusă, prin traversarea spațiilor de
vecinătate cu republicile autonome rusești Daghestan, Inguşetia, Osetia de Nord,

Rep. Cecenia, respectiv Abhazia si regiunea Tskhinvali /Osetia de Sud.
Eventuale încălcări ale legislației se soldează cu urmărire penală, respectiv amenzi
ridicate și închisoare pe o perioadă de până la 4 ani. Prin identificarea unor ștampile
de intrare/ieșire pe pașaport, aplicate de autoritățile de facto, autoritățile georgiene
vor considera ilegală deplasarea cetățeanului străin pe teritoriul georgian, printr-o
zonă de trecere nerecunoscută oficial.
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Conform Deciziei autorităților indiene a fost extinsă perioada de carantină
obligatorie pînă la data de 28.02.2022.
Atenție!!! Ținând cont de evoluția pozitivă a numărul celor infectați cu Covid19, începând cu data de 15 octombrie autoritățile au permis eliberare vizelor
turistice de grup, iar din 15 noiembrie eliberarea vizelor individuale străinilor
(mai multe informații pot fi aflate aici Embassy of India, Bucharest, Romania :
Important Notice/Alerts (eoibucharest.gov.in) ).

India

Toți călătorii au obligativitatea de a:
1. transmite formularul de autodeclarare pe portalul online Air Suvidha
(www.newdelhiairport.in) înainte de călătoria programată;
2. încărca rezultatul testului PCR negativ COVID-19. Acest test trebuit să fie
efectuat cu 72 de ore înainte de începerea călătoriei;
3. depune declarația cu privire la autenticitate testului PCR, cu posibilitatea de
a răspunde penal, în cazul în care se constată că este fals;
4. depune pe portalul Ministerului Aviației Civile al Indiei, de regulă prin
intermediul companiilor aeriene, angajamentul privind respectarea deciziei
autorității guvernamentale corespunzătoare de a trece bolnavul în carantină
la domiciliu/auto și monitorizarea sănătății, conform rugurilor interne;
Toți pasagerii internaționali care călătoresc în India trebuie să descarce și să se
înregistreze în aplicația Aarogya Setu.
Toți pasagerii internaționali care călătoresc în India sunt sfătuiți să acceseze
următorul link pentru referință și să consulte secțiunea „aviz de călătorie” pentru
ghiduri actualizate https://www.mohfw.gov.in/
Mai multe informații pot fi găsite aici:
RevisedGuidelinesforInternationalArrivalsdated7thJanuary2022.pdf (mohfw.gov.in)
https://www.mha.gov.in/
https://boi.gov.in
https://www.eoibucharest.gov.in
Înainte de a planifica o vizită în Republica India se recomandă consultarea cu
Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică al Republicii
India cu sediu la Bucureşti, România.
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Iran

STARE DE URGENȚĂ: NU
Ținând cont de evoluția pandemică, Republica Islamică Iran nu eliberează vize
turistice.
Autoritățile Republicii Islamice Iran permit intrarea pe teritoriul statului a
persoanelor care dețin vize valabile, şi respectiv certificatul la testul pentru COVID19, care este obligatoriu.
Înainte de a planifica o vizită în Republica Islamică Iran se recomandă
consultarea cu Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea
diplomatică Republicii Islamice Iran.
Alte informații utile
Cetăţenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Republicii Islamice Iran în
baza oricărui tip de viză pentru informația suplimentară legată de prelungirea
valabilității vizei respective sunt rugaţi să contacteze Ambasada Republicii
Moldova la Baku.
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