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Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei
Republicii Moldova în România.
STARE DE URGENȚĂ: NU
Începând de mâine, 9 martie a.c., ora 00.00, își încetează
aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
Starea de alertă din România va înceta de miercuri, 09 martie 2022 de
la miezul nopții, astfel că măsurile restrictive vor fi eliminate.

1.

România

Potrivit informației, masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici în
spațiile interioare, nici în exterior, intrarea în România se va face fără
certificatul electronic Covid.
La traversarea frontierei pe sensul de intrare pe teritoriul României
rămâne obligatoriu prezentarea formularului digital PLF.
Astfel, călătorii vor putea completa formularul cu maximum 72 de ore
înainte de a intra în țară, față de 24 până acum, iar pragul minim al amenzii
a fost redus de la 2.000 la 500 de lei. Totodată, au fost stabilite unele
categorii de persoane exceptate de la completarea PLF.
a) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și
mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
b) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai
mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii
autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
c) personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de
deservire a platformelor maritime;
d) personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și
personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică
exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;
e) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub
escortă, a persoanelor urmărite internațional și a celor transferate în
vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu
prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
f) personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai
serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului
României.
g) persoanele care în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează
frontiera de stat cel puțin o dată în 24 de ore.
2. INFORMAȚII DE CONTACT
Ambasada Republicii Moldova la București
https://romania.mfa.gov.md/
Ambasada României la Chișinău
https://chisinau.mae.ro/contact

