Informații privind accesul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state
(Actualizat: 11 martie 2022)
Urmăriți alertele de călătorie și pe canalul de Telegram al MAEIE:
https://t.me/maeiexplica
1. Datele din tabelul de mai jos pot fi modificate, urmare a adoptării de către autoritățile
statelor străine a deciziilor care pot afecta condițiile și regulile de intrare. Călătorii urmează să verifice cerințele de deplasare pe sursele oficiale din statele de destinație.
De asemenea, în cazul efectuării deplasării pe calea aerului, recomandăm contactarea din
timp a companiei aeriene care operează zborul pentru verificarea condițiilor de acces
la bordul aeronavei.
2. Informațiile privind alertele de călătorie 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: https://bit.ly/30gdeld).
3. Informațiile curente se bazează pe cele mai recente date disponibile și sunt colectate din
surse naționale autorizate și publice și sunt publicate la secțiunea „Călătorește în siguranță: Alerte de călătorie COVID-19” pe pagina web a ministerului de externe:
https://mfa.gov.md/ro/content/calatoreste-siguranta-alerte-de-calatorie-covid-19;
Centrul de Apel (pentru informații consulare)
Pentru comoditatea cetățenilor, 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 800 909 90 – gratuit de la telefonul fix din
orice localitate a Republicii Moldova sau numărul 022 23 20 02. 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 și pagina de
Facebook a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Luând în considerare multiple solicitări înregistrate de la cetățeni prin intermediul liniei
telefonice constituite la Centrul de Apel, informăm despre lansarea răspunsurilor automatizate
la întrebările frecvent adresate prin intermediul paginii de Facebook a MAEIE. Invităm
publicul să opteze pentru platformele digitale ale ministerului pentru a găsi informația căutată
privind restricțiile de călătorie.

4. 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 (click, link spre site
extern)
Pentru cetățenii Republicii Moldova care revin din străinătate
5. Pentru cetățenii care revin în Republica Moldova invităm să urmăriți detalii despre traversarea frontierei de stat în perioada pandemică, aici (click, link spre site extern).
6. Pentru a asigura fluidizarea fluxului de pasageri și călători în punctele de trecere a frontierei, în contextul controlului pandemiei de COVID-19, cetățenii Republicii Moldova care
revin din străinătate sunt îndemnați să salveze documentul fișei epidemiologice de pe pagina Ministerului Sănătății (www.msmps.gov.md), Ministerului de Externe și Integrării
Europene (www.mfa.gov.md) sau de pe pagina oficială a Poliției de Frontieră (www.border.gov.md) și să îl completeze din timp. Fișa epidemiologică o găsiți AICI (click, link
spre site extern).
7. La final, recomandăm consultarea la etapa planificării unei călătorii a alertelor săptămânale publicate pe pagina web a ministerului de externe, pe paginile ambasadelor în țările
de destinație precum și politicile companiilor de transport avia, rutier sau feroviar pentru
pasageri.
Pentru comoditatea utilizatorilor, documentul PDF poate fi căutat după cuvintele cheie
folosind comanda rapidă de la claviatură Ctrl + F.
Astfel, dacă aveți nevoie să găsiți prompt alerta de călătorie pentru un stat anume fără a glisa
întreg documentul, tastați concomitent Ctrl + F, după care cuvântul pe care îl căutați.

Data ultimei actualizări: 09.03.2022
România

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în România.
1. 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.
Potrivit informației, masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici în spațiile interioare,
nici în exterior.
Se renunță la formularul PLF, iar certificatul digital COVID nu va mai fi solicitat la
intrarea în România.
3. INFORMAȚII DE CONTACT
Ambasada Republicii Moldova la București
https://romania.mfa.gov.md/
Ambasada României la Chișinău
https://chisinau.mae.ro/contact
Data ultimei actualizări: 11.03.2022

Ucraina

În atenția cetățenilor Republicii Moldova care doresc să se evacueze din or. Kiev și
din alte localități ale Ucrainei
До уваги громадян Респуліки Молдова, які бажають евакуюватись з м. Київ
та з інших населених пунктів України.
Zilnic continuă să fie organizate curse de trenuri de evacuare din diferite localități ale
Ucrainei.
Cetățenii Republicii Moldova pot face cunoștință cu orarul curselor pe paginile oficiale
ale Căilor Ferate ucrainene (Ukrzaliznytsia), aici:
Pagina web pentru pasageri ➡️ https://uz-vezemo.com/
Canalul de Telegram ➡️ https://t.me/UkrzalInfo
Pagina de Facebook ➡️ https://m.facebook.com/Ukrzaliznytsia/
https://m.facebook.com/Ukrzaliznytsia/
Viber
➡️
https://invite.viber.com/?g2=AQBgIvwsDq4L5U7SXvbbSQcgC4lJvY5zb3McD5sPCC
qIFzlgrzf8k%2FeJoaKwJp7e
Pagina web ➡️ https://www.uz.gov.ua

În fiecare zi, în jurul orelor 21:00, se publică orarul curselor de tren pentru ziua
următoare.
Cetățenii Republicii Moldova se pot îmbarca în garniturile de tren la gările feroviare din
localitățile unde are loc evacuarea, fără înregistrarea prealabilă, având un document de
identitate. Harta gărilor feroviare funcționale se actualizează în fiecare zi pe paginile
oficiale sus-menționate 👆
Prioritatea la îmbarcare este acordată copiilor, femeilor și persoanelor în vârstă.
Reamintim că toate cursele de tren de evacuare de la est la vest sunt gratuite, inclusiv
cele internaționale, cu excepția curselor operate prin intermediul Căilor Ferate ungare.
Solicităm cetățenilor Republicii Moldova să completeze acest formular în vederea
facilitării
comunicării
cu
funcționarii
consulari:
https://forms.office.com/r/L31TQDc457.
Recomandăm în context, verificarea cu regularitate a alertelor de călătorie emise de către
minister, inclusiv pe canalul Telegram MAEIExplică, Consulatului Republicii Moldova
la Odesa sau Centrul de Apel al MAEIE.
Totodată, din motive de securitate, Ambasada Republicii Moldova în Ucraina (Kiev) șia sistat temporar activitatea. Solicităm respectuos ca toate apelurile să fie adresate
Consulatului Republicii Moldova la Odesa, la numărul de telefon +380 99 242 0835 sau
la adresa de email odesa@mfa.gov.md
Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numerele de telefon 0 80 090 990 –
gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numerele +373
22 23 20 02, +373 22 20 10 47, +373 78 22 00 41 (inclusiv din străinătate), sau email
call.center@mfa.gov.md.
Data ultimei actualizări 07.03.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova

Austria

STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19.
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
Condiții de intrare și tranzit în Austria:
I. Persoanele care călătoresc în Austria pot intra pe teritoriul federal fără înregistrare
prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea uneia din următoarele dovezi:

•

1. Un certificat de vaccinare cu un ser autorizat*
* Certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia din următoarele
condiții la data intrării în Austria:
- imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de
zile în urmă, cu condiția ca între administrarea primei și celei de a 2-a doze să fi trecut
cel puțin 14 zile;

•
•

•

- în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost
efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult de 270 de zile;
- vaccinarea, cu condiția ca înainte de aceasta să fi fost efectuat un test biologic molecular cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau o dovadă de anticorpi neutralizanți cu
cel puțin 21 de zile înainte. Vaccinarea nu trebuie să fi avut loc cu mai mult de 270 de
zile în urmă;
- imunizarea cu o doză nouă (administrată persoanelor imunizate cu schemă completă),
de la care să nu fi trecut mai mult de 270 de zile, iar între momentul imunizării complete
și administrarea noii doze să fi trecut cel puțin 90 de zile, sau, în cazul unui vaccin
administrat într-o singură doză, de la data administrării dozei unice să fi trecut cel puțin 14 zile.
Important!
Atenție la măsurile interne, în special cele aplicabile la nivelul orașului Viena și la
durata de valabilitate a vaccinurilor pe plan intern. Informații suplimentare pot fi
consultate la punctul V – Măsuri pe plan intern și accesând pagina de
internet: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---AktuelleMa%C3%9Fnahmen.html .
2. O confirmare a unei infectări cu SARS-CoV-2, care a avut loc în ultimele 180 de zile și
pentru care poate fi prezentat un certificat medical de vindecare.
3. Rezultatul negativ al unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 (PCR), nu mai
vechi de 72 de ore de la data prelevării probelor sau antigen (exclusiv de la un laborator
autorizat), nu mai vechi de 24 de ore de la data prelevării probelor.
Persoanele care nu îndeplinesc niciuna din condițiile menționate mai sus trebuie să se
înregistreze prin intermediul platformei Pre Travel Clearance – PTC
(https://entry.ptc.gv.at/en.html) și vor fi plasate în carantină pentru o perioadă de 10
zile. Măsura carantinei poate fi încheiată dacă este prezentat rezultatul negativ al unui
test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.
II. Excepții:
A. Minori cu vârsta de până la 12 ani, chiar dacă sunt neînsoțiți
În cazul în care părinților însoțitori li se aplică măsura carantinei, aceasta se aplică și
minorilor și se încheie în momentul în care se încheie carantina părinților.
Minorii de la vârsta de 12 ani: Se aplică regulile obișnuite de intrare pentru adulți în ceea
ce privește dovada 3G (înregistrare și carantină, dacă este cazul). Excepție: pentru
minorii născuți după 31 august 2006, îndeplinirea intervalelor de testare ale „Ninja Passului” înlocuiește dovada 3G.
Certificatul este disponibil în limba germană: https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:a358bee73e1d-481f-9147-6bad3feb9b4a/Holiday_Ninja_Pass_DT_barrierefrei.pdf și în engleză:
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:81719c3a-d411-4ced-bcd658ac69f84c90/Holiday_Ninja_Pass_engl_FINAL.pdf.
Condiția ca certificatul Holiday-Ninja-Pass să fie valid și recunoscut ca dovadă 2G,
respectiv 2G+, 3G pentru accesul la serviciile turistice constă în efectuarea testării
regulate, în serie, cu respectarea perioadei de valabilitate a testelor aplicabile în acest caz
concret – 48 de ore pentru testele antigen și 72 de ore pentru testele PCR – împreună cu
prezentarea documentelor care atestă rezultatele testelor efectuate.
Astfel, în decurs de 5 zile, trebuie efectuate cel puțin 3 teste, dintre care cel puțin 2 teste
PCR, în condițiile în care trebuie luată în considerare și perioada de eliberare a

rezultatelor în cazul efectuării testelor PCR. Dacă în perioada de 5 zile este disponibil un
certificat de testare valid în mod constant, acesta va echivala cu dovada 2G și va fi valabil
și pentru zilele 6 și 7, fără a fi necesară prezentarea altor dovezi de testare pentru aceste
două zile.
În mod excepțional, dacă, în cazuri individuale, nu poate fi prezentat rezultatul negativ
al unui test PCR din cauza faptului că rezultatul nu a fost recepționat la timp (eliberarea
rezultatului în mai mult de 24 de ore) sau a lipsei de disponibilitate a testelor PCR, este
permisă prezentarea dovezii unui test antigen ca excepție (în măsura în care poate fi
demonstrată situația excepțională).
Mai multe informații despre Holiday-Ninja-Pass și exemple concrete de serii de testare
valabile sunt disponibile în limba germană pe
https://www.sicheregastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/
sau
în
limba
engleză
la
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Imported/uk/FAQ_Ninja_Holiday_Pass
.pdf.
B. Persoanele aflate în tranzit
Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția
opririlor absolut esențiale, al cetățenilor pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state.
Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care
tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea
intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente
justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de
familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a
necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de
studii etc.).
C. Persoanele care călătoresc în Austria din zone de conflict armat/război sunt
exceptate de la aplicarea condițiilor de călătorie în context COVID-19.
IV. Documentele justificative pot fi redactate în limba germană sau engleză.
Pagini de internet utile:
a.
Documente medicale:
Certificate:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0003
_2A8FD740_A29B_4D6B_94D8_954CCD2610BF.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0004
_F84C8D1D_F24D_47BA_825D_FEEF5E3056B0.pdfsig
Adeverințe:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_10
0_2_1869017.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_10
0_2_1869018.pdfsig
b.
Formulare de înregistrare:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0...
II_589_2021_Anlage_E.pdf (bka.gv.at)
c.
Vaccinuri conforme/aprobate:
Comirnaty / BNT162b2 / Tozinameran (INN) de la BioNtech / Pfizer: 2 doze
ChAdOx1_nCoV-19 / ChAdOx1-S / AZD1222 / Vaxzevria / COVID-19 Vaccin
AstraZeneca de la AstraZeneca și Covishield de la Serum Institute of India: 2 doze
COVID-19 Vaccine Janssen de Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals /
Ad26.COV2.S Janssen (site-uri SUA + NL): 1 doză
Vaccin Covid-19 Moderna / mRNA-1273 din Moderna: 2 doze

Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.) Vaccin SARSCoV-2 (Vero Cell), inactivat (InCoV): 2 doze
Sinovac-CoronaVac, SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivat: 2 doze
COVAXIN/BBV152 (2 doze) – de la Bharat Biotech International Ltd;
COVOVAX/NVX-CoV2373 (2 doze) – de la Serum Institute of Idia Pvt.Ltd
NUVAXOVID/NVX-CoV2373 (2 doze) – de la Novavax CZ a.s.
ATENȚIE!
Autoritățile austriece efectuează controale stricte la frontieră, fiind posibilă creșterea
timpilor de așteptare la trecerea frontierei austriece.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru prevenirea
și combaterea pandemiei de COVID-19 a fost majorat.
Suplimentar documentelor cerute la intrarea în Austria, persoanelor care rămân pe
teritoriul austriac, inclusiv în scopuri turistice, le poate fi solicitată prezentarea unor noi
dovezi, de exemplu rezultate negative ale unor teste PCR.
Testele pot fi efectuate contra cost sau gratuit în centre specializate din Austria.
Centrele din Viena care oferă testare gratuită pot fi consultate la pagina de internet:
https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen / .
V. RECOMANDĂRI:
•
Pe cale rutieră: Se recomandă achiziționarea vignetei care dovedește plata taxei
de autostradă înainte de a intra în Austria sau de la prima stație de alimentare cu
combustibil (imediat după trecerea frontierei). Conform indicațiilor, vigneta se lipește
obligatoriu pe parbriz. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă.
•
Pe cale ferată și aeriană: Se recomandă consultarea regulată a paginilor de
internet ale companiilor de cale ferată și aeriană din cele două state. Se aplică aceleași
reguli și excepții prevăzute pentru transportul rutier.
VI. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Din 3 ianuarie 2022, doza unică cu vaccinul Johnson & Johnson nu mai este suficientă,
doza booster devenind obligatorie, de preferință cu un vaccin mARN aprobat
(BioNTech/Pfizer sau Moderna)
Din 1 februarie se reduce perioada de valabilitate a dovezilor de vaccinare, astfel:
imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de
180 de zile în urmă (față de 270 de zile), cu condiția ca între administrarea primei și celei
de a 2-a doze să fi trecut cel puțin 14 zile. Pentru minorii cu vârsta de până la 18 ani pot
fi prezentate dovezi, nu mai vechi de 210 zile;
Persoanele care au fost confirmate cu infecție SARS-CoV-2 înaintea vaccinării
pot prezenta, ca dovadă valabilă 2G, certificatul de însănătoșire (nu mai vechi de 21 de
zile la data vaccinării) și dovada de vaccinare, nu mai veche de 180 de zile ( față de 270
de zile). Pentru minorii cu vârsta de până la 18 ani pot fi prezentate dovezi, nu mai vechi
de 210 zile.
Astfel, persoanelor care dețin dovada imunizării cu un vaccin administrat într-o singură
doză de la compania Johnson&Johnson, sau celor care prezintă dovezi de vaccinare mai
vechi de 180 de zile, nu le este permis accesul în spațiile/locațiile, inclusiv în zonele
pentru practicarea sporturilor de iarnă, unde este necesară prezentarea dovezilor 2G
(vaccinat/însănătoșit).
Atenție!
Chiar dacă, intrarea în Austria este permisă conform condițiilor de intrare în vigoare, nu
dețineți un certificat de vaccinare valabil în timpul șederii în Austria care să vă permită

accesul la spațiile/serviciile
(vaccinat/însănătoșit).

unde

este

necesară

prezentarea

dovezii

2G

Măsuri generale:
•
Purtarea măștilor FFP2 este obligatorie pentru toate persoanele cu vârsta de peste
6 ani, în toate spațiile interioare (cu excepția locuințelor particulare), la locul de muncă
(cu excepția cazului în care există paravane despărțitoare), în transportul public și în
autoturisme (dacă sunt transportate persoane din mai multe gospodării), inclusiv pe
peroane, platforme, stații, gări. Minorii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, precum și
femeile însărcinate pot purta măști medicale. Purtarea măştii de protecţie FFP2, este
obligatorie şi în spaţiile exterioare unde nu poate fi păstrată o distanţă de cel puţin 2
metri.
•
desfăşurarea întâlnirilor între orele 05:00- 24:00
•
gastronomia se închide la ora 24:00
•
La locurile de muncă se aplică Regula 3G și purtarea obligatorie a măștii de
protecție. În cazul serviciilor de îngrijire a persoanelor se aplică regula 2G și numai în
cazuri de excepție se aplică 2,5G.
•
Școlile rămân deschise, iar purtarea măștilor a devenit obligatorie, inclusiv la
cursuri.
•
Este necesară păstrarea unei distanțe de siguranță de 2m.
•
În instituțiile medicale se aplică regula 2G (vaccinat sau însănătoșit) plus
rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2.
•
Este interzisă gastronomia de noapte (baruri, cluburi), inclusiv après-ski
•
Se aplică regula 2G în anumite mijloace de transport (de ex. telecabine, căi ferate
cu cremalii, autocare).
•
La evenimentele cu public, se aplică regula 2G și este obligatorie purtatea măștii
FFP2.
•
Intrarea în unitățile comerciale este permisă doar cu purtarea obligatorie a măștii
FFP2. Nu se mai aplică regula 2G.
•
Unitățile de cazare si restaurantele sunt deschise (Atenție! Înaintea efectuării unei
deplasări, este necesară consultarea informațiilor legate de măsurile interne aplicabile de
către autoritățile fiecărui land și ale capitalei Viena, acestea putând fi diferite față de
măsurile aplicabile la nivel național).
•
Pentru persoanele nevaccinate:
•
Unitățile de cazare sunt închise, cu excepția situațiilor în care persoanele sunt
deja cazate la momentul intrării în vigoare a acestei prevederi, pentru scopul îngrijirii și
acordării de asistență persoanelor care au nevoie de sprijin, pentru motive profesionale
care nu pot fi amânate, pentru persoanele care necesită urgent o locuință.
•
Nu este permis accesul la spațiile/locațiile unde este solicitată dovada 2G
(vaccinat/însănătoșit)
•
Sunt permise serviciile de catering și livrare.
La nivelul landului Viena, termenul de valabilitate al testelor PCR este de 48 de ore de
la data prelevării probelor.
ATENŢIE !
Poliția este autorizată să efectueze controale și să aplice amenzi (în funcție de gravitatea
abaterii, cuantumul amenzilor se poate situa între 1450 si 5000 de Euro), atât persoanelor
fizice, cât și persoanelor juridice.
Suplimentar prevederilor adoptate la nivel național, în unele landuri sunt în vigoare
măsuri de protecție și de restricționare a traficului.

ATENȚIE!
În funcție de evoluția pandemiei, autoritățile austriece pot adopta măsuri interne
suplimentare, la nivelul fiecărui land. Se recomandă clarificarea în timp util cu
autoritățile federale/locale a măsurilor adoptate, înaintea efectuării oricărei călătorii în
zonele afectate de restricții.
Pagini de internet disponibile:
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/bundesweite-massnahmen/
Măsuri
interne
speciale
aplicabile
la
nivelul
orașului
Viena:
https://coronavirus.wien.gv.at/
Regula „3G”
Regula 3G: persoanele care prezintă un test negativ pentru COVID-19 (PCR sau antigen)
– „getestet”, persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 –
„genesen” și persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID-19 – „geimpft”.
Atenție!
În locațiile în care se aplică regula 3G, excepție făcând orașul Viena, sunt recunoscute
testele antigen, nu mai vechi de 24 de ore de la prelevare, efectuate la domiciliu. Condiția
este ca testele antigen să fie înregistrate într-un sistem oficial de prelucrare a datelor.
Regula „2,5G”
Regula 2,5G: persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 –
„genesen” , persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID-19 – „geimpft” și
persoanele care prezintă un test PCR negativ pentru COVID-19 – „getestet”.
Regula „2G”
Regula 2G: persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 –
„genesen” și persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID-19 – „geimpft”.
INTREBARI FRECVENTE (FAQ) privind măsurile interne pot fi consultate în limba
germană și engleză pe paginile de internet:
Coronavirus - Rechtliches
(sozialministerium.at),
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nachOesterreich.html
INFORMAȚII PENTRU TURIȘTI / Atenție! Acestea sunt informații de oridin general
care pot suferi modificări. Este necesar să consultați site-ul https://coronaampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/bundesweite-massnahmen/
Gastronomie
Înregistrarea oaspeților
Regula 2G la intrare (dovada vaccinării sau a trecerii prin boală)
Mască FFP2 în afara locului la masă
Mâncarea sau băutura se consumă la masă, nu se servește la bar
Ora de închidere: 24:00
Apres-schi
Nu va avea loc sezonul acesta în forma cunoscută
Cazare
Înregistrarea oaspeților
Regula 2G la intrare (dovada vaccinării sau a trecerii prin boală)
Masca FFP2 se poartă în spațiile comune
Telecabine

Regula 2G (dovada vaccinării sau a trecerii prin boală)
Dovada 2G se verifică la cumpărarea skipass-ului, iar skipassul este deblocat pe durata
pe care există dovadă valabilă
Masca FFP2 se poartă în gondole și în stațiile de așteptare
Cultură
Înregistrare la evenimente (teatru, concerte, cinema etc.)
Regula 2G valabilă (dovada vaccinării sau trecerii prin boală)
În funcție de numărul de participanți este valabilă regula 2G, 2G+ sau chiar 2G+ și
booster
Masca FFP2 se poartă în toate spațiile închise inclusiv la concerte, acolo unde se stă jos
Transport public
Masca FFP2 în autobuze, metrou, tramvai etc
Inclusiv în gară
Excepții pentru copii:
Copiii sub 12 ani nu au nevoie de dovada testării, vaccinării sau a trecerii prin boală;
Pentru copiii peste 12 ani care nu sunt vaccinați, născuți după data de 31 august 2006,
există varianta testării continue în cadrul Holiday Ninja Pass, care echivalează regula
2G;
În Viena regula testării este valabilă de la 6 ani în sus;
Regula 2G în Austria:
Hoteluri, restaurante, facilități turistice și culturale pot fi vizitate doar cu îndeplinirea
regulii 2G: cu dovada trecerii prin boală sau cu dovada vaccinării.
Menționăm că:
• Testele nu mai sunt acceptate pentru adulți pentru a intra în facilitățile turistice;
• Vaccinările sunt valabile 270 de zile la imunizarea completă (doza doi la majoritatea
vaccinurilor), respectiv de la doza booster;
• Recuperarea după boală este valabilă 180 de zile, după care este necesară vaccinarea.
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria:
www.austria.mfa.gov.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria:
www.austria.mfa.gov.md
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Belgia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ: NU.
2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Călătoriile neesențiale către Belgia rămân a fi interzise persoanelor care nu au
naționalitatea unui stat membru UE sau a zonei Schengen și care își au reședința
principală într-o țară terță care nu se regăsește în anexa I a Recomandării (UE) 2020/912
a Consiliului din 30 iunie 2020 referitor la restricțiile temporare de călătorii neesențiale
spre UE, cu excepția călătorilor care sunt în posesia unui certificat de vaccinare
COVID din UE sau a unui certificat de vaccinare emis într-o țară din afara Uniunii
Europene recunoscut de către Belgia (certificatul COVID eliberat de către
autoritățile Republicii Moldova este recunoscut de către UE) - Voyages

internationaux | IBZ
Începând cu 01.02.2022, certificatele COVID sunt valabile pentru o perioadă de nouă
luni de la vaccinarea de bază (a doua doză de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Covishield
sau 1 doză de Johnson & Johnson). Dacă vaccinarea de baza a fost administrată cu mai
mult de 9 luni în urmă, trebuie administrată o doza de rapel pentru a reactiva valabilitatea
certificatului de vaccinare. În timpul unei călătorii în Belgia, un certificat de vaccinare
trebuie să fie valabil pe toată durata șederii planificate.
NB! În prezent, sunt aprobate doar următoarele vaccinuri (08/11/2021):
Producător:

Denumirea:

Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca/Oxford
Johnson and Johnson

Cominarty
Spikevax
Vaxzevria et Covishield
Covid-19 Vaccine Janssen

Mai multe informații despre Certificatul digital UE COVID pot fi găsite pe:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro.
Dacă nu aveți un astfel de certificat de vaccinare, puteți călători în Belgia, prezentând
(de la vârsta de 12 ani):
• un test PCR negativ, făcut cu maximum 72 de ore înainte,
• sau un test rapid antigen (RAT), făcut cu maximum 24 de ore înainte de intrarea
pe teritoriul belgian
• sau un certificat de însănătoșire din care reiese că nu au trecut mai mult de 180
de zile de la data rezultatului pozitiv al testului NAAT;
doar pentru următoarele călătorii care sunt considerate esențiale și trebuie să
prezentați un certificat de călătorie esențial (eliberat de către Ambasada Belgiei
acreditată pentru Republica Moldova) sau un alt document oficial justificativ:
•
•
•
•

•
•
•

călătorii profesionale pentru profesioniști din domeniul sănătății, cercetători din
domeniul sănătății și profesioniști în îngrijirea persoanelor în vârstă;
călătorii de afaceri pentru lucrătorii sezonieri din sectoarele agricol și horticol;
călătorii de afaceri pentru personalul de transport;
deplasarea diplomaților, a personalului organizațiilor și instituțiilor internaționale
și a persoanelor care sunt invitate de organizațiile și instituțiile internaționale și a
căror prezență fizică este necesară pentru buna funcționare a acestor organizații
și instituții,
deplasări profesionale ale personalului militar, forțelor de aplicare a legii, vamă,
servicii de informații, magistrați, lucrători umanitari și personal de protecție civilă, în îndeplinirea atribuțiilor lor;
călătorii de tranzit în afara spațiului Schengen și a Uniunii Europene;
călătoriți din motive imperative de familie, adică: călătorii justificate prin reîntregirea familiei; vizite la un soț sau partener, care nu locuiește sub același acoperiș, atâta timp cât se poate furniza dovada credibilă a unei relații stabile și de
durată; călătorii în legătură cu înmormântări sau incinerări de gradul I și II ale
rudelor; călătorii în cadrul căsătoriilor civile sau religioase ale rudelor de gradul

•
•
•

•

I și II;
călătorii din motive umanitare (inclusiv călătorii din motive medicale imperioase
sau urmarea tratamentului medical urgent, precum și pentru a oferi asistență unei
persoane în vârstă, minor, vulnerabil sau cu dizabilități);
călătorii legate de studii, inclusiv călătorii pentru elevi, studenți și stagiari care
urmează cursuri de formare ca parte a studiilor lor și cercetători cu acord de găzduire;
deplasarea de către persoane calificate, atunci când munca lor este necesară din
punct de vedere economic și nu poate fi amânată; inclusiv călătorii pentru sportivi
profesioniști și profesioniști din sectorul cultural atunci când au un permis unic,
precum și jurnaliști, în exercitarea activității lor profesionale.
călătoriile soțului sau partenerului unei persoane care are cetățenia unei țări a
Uniunii Europene sau a zonei Schengen, în măsura în care locuiesc sub același
acoperiș, precum și călătoriile copiilor lor care locuiesc sub același acoperiș.
Referitor la formularul Passenger Locator Form (PLF):

•

•

•

Acest formular trebuie întotdeauna completat la sosirea în Belgia pe cale aeriană
sau navală, indiferent de durata sejurului în Regatul Belgiei sau dacă persoana
este vaccinată sau nu (fără excepții).
Formularul trebuie completat la sosirea în Belgia pe cale terestră (tren sau autobuz) dacă sosiți dintr-o țară aflată în afara UE sau a spațiului Schengen (de exemplu, tren Eurostar din Marea Britanie).
Persoanele care folosesc mijloace de transport terestru și care se deplasează în
Regatul Belgiei pentru o durată mai scurtă de 48 de ore sau nu au stat mai mult
de 48 de ore în afara Regatului Belgiei sunt exceptate de la completarea formularului.
ATENȚIE! Începând cu data de 11 martie a.c., acest formular va fi
obligatoriu doar pentru persoanele care călătoresc în Belgia cu un
transportator dintr-o țară terță, care nu se află pe lista albă a Uniunii
Europene.

1. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitarea teritoriului Belgiei este permisă.
2. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 7 martie 2022, Belgia a trecut de la codul portocaliu la codul galben.
Acesta presupune încheierea stării de urgență epidemică și relaxarea măsurilor sanitare
în vigoare, după cum urmează:
1. Masca: Purtarea măștii este în continuare recomandată, printre altele, în spațiile
interioare, în locuri aglomerate și în locurile în care distanța de 1,5 metri nu poate
fi garantată.
Folosirea unei măști FFP2 rămâne recomandată persoanelor vulnerabile.
Purtarea măștii nu va mai fi obligatorie în instituțiile de învățământ.
Masca rămâne obligatorie de la vârsta de 12 ani în unitățile de îngrijire, precum
spitale și căminele de bătrâni și în transportul public (inclusiv stații, gări și
aeroporturi).

2. Covid Safe Ticket: Utilizarea Covid Safe Ticket în Horeca și în sectorul evenimentelor nu se mai aplică.
3. Telemunca: Întreprinderile și serviciile publice, în consultare cu partenerii sociali, vor stabili un sistem structural de telemuncă.
Se recomandă tuturor persoanelor care doresc să călătorească către Belgia să consulte
paginile de internet atât ale autorităților federale, cât și ale autorităților locale.
3.
ALTE
INFORMAȚII
DOCUMENTARE:

UTILE

ȘI

SURSE

OFICIALE

DE

Pagina Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei –
https://diplomatie.belgium.be/fr
Pagina oficială care conține informație referitor la COVID-19 –
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#id_1
Informații în limba română pot fi accesate la:
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#roemeens--roumain---ro-rom%C3%A2n%C4%83
4.

INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Bruxelles https://belgia.mfa.gov.md/
Ambasada Belgiei în Republica Moldova (cu sediul la București, România)
https://romania.diplomatie.belgium.be/fr

Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Bulgaria
1. STARE DE URGENȚĂ: NU (începând cu 14 mai 2020, starea de urgență a fost
înlocuită cu situația de urgență epidemiologică, care conform deciziei Consiliului de
Miniștri al Republicii Bulgaria a fost prelungită până la 31 martie 2022).
2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Începând cu 9 martie 2022, Republicii Moldova fost introdusă în “zona oranj”. Cetățenii
Republicii Moldova în continuare au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei, dar cu
condiția deținerii certificatului digital COVID. În cazul lipsei certificatului digital
COVID accesul pe teritoriul Republicii Bulgaria va fi permis, însă cu condiția
autoizolării pe o perioadă de 10 zile.
La cel puțin 72 ore după intrarea în autoizolare, cetățenii care nu dețin certificat digital
COVID, aflați în autoizolare după intrare pe teritoriul Bulgariei, pot efectua un test PCR
sau antigen. În cazul unui rezultat negativ, perioada de autoizolare ia sfârșit.

Drept certificat COVID servesc următoarele documente:
a) Document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19. Prin schema
de vaccinare se are în vedere numărul de doze solicitate (2 doze, cu excepția vaccinului
Janssen / Ad26.COV2.S – 1 doză) și o perioadă de cel puțin 10 zile de la ultima doză
pentru vaccinurile:
- Comirnaty/ BNT162b2,
- Vaxzevria/ AZD1222, AZD1222,
- COVID-19 VACCINE Moderna / mRNA-1273,
- Janssen / Ad26.COV2.S,
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19),
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV),
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV),
- Sputnik V,
- Nuvaxovid /NVX-CoV2373,
- Covovax.
Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele
din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin,
denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele
producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și
numele organului emitent.
b) Un certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost
infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat) sau un document similar - un
document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen
pentru COVID-19
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_2
8_01_2022.pdf) efectuat cu maximum 180 de zile și minimum 11 zile înainte, conform
datei efectuării testării înscrise în document.
Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine,
conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data
nașterii, data primului rezultat pozitiv prin testare NAAT (pentru certificatul UE) sau prin
test rapid antigen (pentru documentul similar) și rezultatul pozitiv („Positive”), datele
unității care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte date de contact) sau ale
autorității care a eliberat documentul, denumirea laboratorului/unității care a efectuat
testarea, autoritatea care a emis certificatul/documentul, statul în care a fost efectuată
testarea, iar în cazul certificatului UE, identificatorul unic.
c) Document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul
negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, efectuat cu maximum
48 de ore de la data indicată în document (lista de teste antigen rapide acceptate este în
anexa 2 din Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria:
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_2
8_01_2022.pdf).
Lista statelor non-UE ai căror certificate de vaccinare sau de confirmare a îmbolnăvirii
cu COVID-19 sunt recunoscute ca echivalente a certificatelor COVID ale UE:
- Republica Moldova;
- Albania;
- Andorra;
- Armenia;

- Benin;
- Vatican (doar certificatele de vaccinare);
- Regatul Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord;
- Georgia;
- El Salvador;
- Israel;
- Islanda;
- Iordania
- Capo Verde;
- Liban;
- Liechtenstein;
- Maroc;
- Monaco;
- Noua Zeelandă;
- Norvegia;
- Emiratele Arabe Unite;
- Panama;
- Macedonia de Nord;
- San Marino;
- Singapore;
- Serbia;
- Provincia Taiwan (China);
- Thailanda;
- Togo;
- Tunisia;
- Turcia;
- Ucraina;
- Uruguay;
- I-le Feroe (Danemarca);
- Muntenegru.
- Elveția.
3. Conform Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, sunt aplicate
următoarele criterii de clasificare a țărilor în zonele „verde”, „oranj” și „roșie”:
Zona „verde” – țări unde rata infectării este sub 75 cazuri la 100 mii populație în ultimele
14 zile și rata testelor pozitive la COVID-19 săptămânală este cel puțin 4% sau rata
infectării este între 75 și 200 cazuri la 100 mii populație în ultimele 14 zile, dar rata
testelor pozitive la COVID-19 săptămânală este sub 4%.
Zona „oranj” – țări unde rata infectării este între 75 și 200 cazuri la 100 mii populație în
ultimele 14 zile și rata testelor pozitive la COVID-19 săptămânală este cel puțin 4% sau
rata infectării este între 200 și 500 cazuri la 100 mii populație în ultimele 14 zile.
Zona „roșie” – țări unde rata infectării este între 500 și 5000 cazuri la 100 mii populație
în ultimele 14 zile.
De asemenea, în zona “roșu închis” sunt incluse statele unde se atestă răspândirea
varianta virusului SARS-CoV-2 care provoacă “îngrijorări”.
Zona „verde” – nu sunt state incluse în zona verde.

Zona „oranj” – toate statele care nu sunt incluse în zona “verde”, „roșie” sau „roșu
închis”, inclusiv Republica Moldova.
Zona „roșie” – Australia, Austria, Andorra, Afghanistan, Bahrain, Barbados, Belgia,
Bermuda, Brunei, Bhutan, Regatul Marei Britanii și Irlandei de Nord (inclusv i-la Man),
Vietnam, Germania, Gibraltar, Georgia, Grecia, Danemarca (inclusiv Groenlanda și I-le
Feroe), Republica Dominicană, Estonia, Israel, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Iordania,
I-le Cayman, Cipru, Coreea de Nord, Costa Rica, Letonia, Lituania, Liechtenstein,
Luxemburg, Mauritius, Maldive, Monaco, Regatul Țărilor de Jos, Noua Caledonia,
Norvegia, Palau, Portugalia, Coreea de Sud, România, Federația Rusă, San Marino, St.
Pier and Michellon, Singapore, Slovacia, Slovenia, Serbia (inclusiv regiunea Kosovo),
Tanzania, Tonga, Turcia, Ucraina, Uruguay, Finlanda, Franța, Polinezia Franceză,
Croația, Cehia, Chile, Elveția, Japonia.
Dacă într-o țară dintr-o zonă verde sau portocalie sau în unele dintre teritoriile sale se
atestă o înrăutățire semnificativă a situației epidemice, înainte de a reclasifica țara după
zona de culoare, în ceea ce privește persoanele care sosesc din ea în Republica din
Bulgaria se pot aplica măsuri de control specifice, care vor fi menționate în anexa la
Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria:
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_2
8_01_2022.pdf)
4. În conformitate cu prevederile acestui ordin, țara (teritoriul) din care persoana
respectivă începe călătoria este țara (teritoriul) - punctul de plecare al plecării sale,
indiferent de timpul petrecut într-un stat/ teritoriu terț cu scop de tranzit.
5. REGULILE DE INTRARE
Zona „verde” – persoanele care vin țările din această zonă pot intra în Bulgaria
prezentând un certificat digital COVID valabil în cadrul Uniunii Europene, dovada
administrării vaccinului anti-COVID sau dovada efectuării unui test PCR sau test antigen
(lista vaccinurilor și testelor antigen acceptate de autoritățile bulgare este disponibilă în
anexă la ordinul Ministerului Sănătății al Bulgariei:
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_2
8_01_2022.pdf)
Cetățenii bulgari și persoanele care dețin permis de ședere în Republica Bulgaria, precum
și membrilor familiilor acestora, care nu dețin niciunul din documentele menționate în
p.2 vor fi plasate în carantină pentru o perioadă de 10 zile, la domiciliu sau în alt loc de
cazare indicat de persoanele în cauză.
Măsura carantinei poate fi anulată de Directorul direcției regionale de sănătate în baza
unui rezultat negativ al unui test tip PCR efectuat la cel mult 24 ore de la intrarea în țară
sau a rezultatului negativ la testul antigen.
Zona „oranj” – persoanele care vin țările din această zonă pot intra în Bulgaria
prezentând un certificat digital COVID valabil în cadrul Uniunii Europene, dovada
administrării vaccinului anti-COVID sau dovada efectuării unui test PCR sau test
antigen, certificat digital valabil în cadrul UE care atestă vindecarea. În cazul lipsei unuia
din documentele menționate anterior, persoanele vor fi obligate să se autoizoleze pe o
perioadă de 10 zile.

Zona „roșie” – persoanele care vin țările din această zonă pot intra în Bulgaria doar
prezentând un certificat digital COVID valabil în cadrul Uniunii Europene, dovada
administrării vaccinului anti-COVID sau dovada efectuării unui test PCR sau test
antigen, certificat digital valabil în cadrul UE care atestă vindecarea. În cazul absenței
unuia din documentele menționate anterior, accesul în țară nu va fi permis, cu
excepția cetățenilor Republicii Bulgaria și a persoanelor cu drept de ședere permanentă,
lungă durată sau temporară pe teritoriul Bulgariei, cetățenelor Ucrainei, precum și
membrilor familiilor acestora. În cazul lipsei unuia din documentele menționate anterior,
persoanele cu drept de intrare pe teritoriul Bulgariei vor fi obligate să se autoizoleze pe
o perioadă de 10 zile.
6. Persoanele care pot intra pe teritoriul Bulgariei, trebuie să prezinte dovada
administrării depline a vaccinului anti-COVID, rezultatul negativ la testul molecular tip
PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior
sosirii sau rezultatul negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,
efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document (inclusiv persoanelor cu
vîrsta cuprinsă între 12 și 18 ani).
Documentele care atestă rezultatele testelor trebuie să conțină numele persoanei conform
documentului de călătorie, datele instituției medicale care a efectuat analiza (denumirea,
adresa sau alte date de contact), data când a fost efectuată analiza conform metodei PCR
sau testul antigen, indicarea cu grafie latină a metodei (PCR sau RAT) și rezultatul
Negativ, care permite interpretarea documentului.
Persoanelor care au ca destinație Republica Bulgaria din țările din zonele verde și
oranj li se va permite intrarea pe teritoriul țării la prezentarea unuia din următoarele
documente, indiferent de cetățenia acestora:
a) Document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19.
Prin schema de vaccinare se are în vedere numărul de doze solicitate pentru vaccinurile
Comirnaty/ BNT162b2, Vaxzevria/ AZD1222, COVID-19 VACCINE Moderna /
mRNA-1273, Janssen / Ad26.COV2.S, Covishield (ChAdOx1_nCoV-19), SARS-CoV2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV), SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell),
Inactivated (lnCoV), Sputnik V și o perioadă de cel puțin 10 zile de la ultima doză. Se
admite ca dovadă a schemei de vaccinare finalizate administrarea combinată a unei doze
Vaxzevria/ AZD1222 (Astrazeneca) și a unei doze Comirnaty/ BNT162b2 (PfizerBioNTech).
Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele
din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin,
numele
comercial
și
numărul
partidei
vaccinului
aplicat,
numele
producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și
numele organului emitent.
b) Un certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost
infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat) sau un document similar - un
document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen
pentru COVID-19 efectuat cu maximum 180 de zile și minimum 11 zile înainte, conform
datei efectuării testării înscrise în document.
Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine,
conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data
nașterii, data primului rezultat pozitiv prin testare NAAT (pentru certificatul UE) sau prin
test rapid antigen (pentru documentul similar) și rezultatul pozitiv („Positive”), datele
unității care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte date de contact) sau ale

autorității care a eliberat documentul, denumirea laboratorului/unității care a efectuat
testarea, autoritatea care a emis certificatul/documentul, statul în care a fost efectuată
testarea, iar în cazul certificatului UE, identificatorul unic.
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/01/28/zapoved_vlizane_bg_2
8_01_2022.pdf)
c) Document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul
negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu maximum
48 de ore de la data indicată în document.
7. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria următoarelor categorii de
persoane, fără obligativitatea prezentării documentelor menționate la p.6, indiferent de
cetățenia acestora și țara de unde vin:
a) Șoferii de autocare care efectuează transport internațional de pasageri;
b) Șoferii automobilelor de mare tonaj care efectuează transport internațional de
mărfuri pe teritoriul Bulgariei sau au ca destinație Bulgaria.
c) Echipajele navelor și persoanele angajate în întreținerea navelor, care la intrarea
pe teritoriul Republicii Bulgaria se află în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
d) Echipajele navelor aeriene, care efectuează zboruri spre și din aeroporturi din
Republica Bulgaria și persoanele angajate în întreținerea aeronavelor;
e) Lucrătorii transfrontalieri (persoanele care locuiesc în Republica Bulgaria și
călătoresc în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână către o țară UE, Republica
Turcia, Republica Serbia, Republica Macedonia de Nord, cu scopul efectuării unei
activități în calitate de angajat sau antreprenor individual, precum și persoanele care
locuiesc în statele respective și călătoresc în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână
către Republica Bulgaria, cu scopul efectuării unei activități în calitate de angajat sau
antreprenor individual);
f) Elevii și studenții care locuiesc în Republica Grecia, Republica Turcia, Republica
Serbia, Republica Macedonia de Nord și România și călătoresc în fiecare zi sau cel puțin
o dată pe săptămână către Republica Bulgaria cu scopul efectuării studiilor, precum și
elevii care locuiesc în Republica Bulgaria și călătoresc în fiecare zi sau cel puțin o dată
pe săptămână către Republica Grecia, Republica Turcia, Republica Serbia, Republica
Macedonia de Nord și România cu scopul efectuării studiilor;
g) Copii care nu au împlinit vârsta de până la 12 ani, indiferent de țara din care sosesc;
h) Cetățeni străini, admiși la instituțiile de învățământ superior din Republica
Bulgaria, confirmat printr-un document emis de instituția de învățământ superior;
i) Persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria și pot garanta părăsirea
teritoriului Bulgariei.
Cetățenii bulgari și persoanele care dețin permis de ședere în Republica Bulgaria, precum
și membrilor familiilor acestora, care nu dețin niciunul din documentele menționate în
p.6 vor fi plasate în carantină pentru o perioadă de 10 zile, la domiciliu sau în alt loc de
cazare indicat de persoanele în cauză.
Măsura carantinei poate fi anulată de Directorul direcției regionale de sănătate în baza
unui rezultat negativ al unui test tip PCR efectuat la cel mult 24 ore de la intrarea în țară
sau a rezultatului negativ la testul antigen.
8. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Conform Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, sunt valabile
următoarele măsuri restrictive:

- Se suspendă desfășurarea de excursii organizate și vizitele de grupuri la obiectivele turistice din Bulgaria.
- Se suspendă vizitele la muzee, galerii, cinematografe, teatre, reprezentații de circ,
concerte, biblioteci și alte activități de scenă în spațiu închis.
- Se suspendă procesul de învățământ în format fizic, în toate instituțiile de studii
superioare.
- Se întrerupe procesul de învățământ în format fizic pentru clasele 1-12 în toate
regiunile în care a fost atinsă cota de peste 500 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori
timp de 14 zile consecutiv.
- Se întrerup activitățile de învățământ în format fizic în procent de 50% pentru
clasele paralele în școlile din regiunile în care a fost atinsă cota de 250-500 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori timp de 14 zile consecutiv. Învățământul cu participare fizică
se asigură conform graficului confirmat de ministrul învățământului și științei.
- Măsura de întrerupere a activităților de învățământ poate să nu fie aplicată, iar
elevii pot să desfășoare activități de învățământ în format fizic în respectivele școli, dacă
sunt îndeplinite următoarele condiții:
- Este organizată desfășurarea în școală a testării pentru COVID-19 cu teste rapide
antigen de două ori pe săptămână (în fiecare zi de luni și joi) a elevilor din respectivele
clase (care desfășoară activități de învățământ în regim de participare fizică) și a personalului didactic și auxiliar (care participă la desfășurarea activităților de învățământ în
regim de participare fizică), cu excepția acelora care dispun de documente valabile pentru vaccinare, vindecare sau testare;
- În situația în care părinții/tutorii/curatorii nu sunt de acord cu desfășurarea testării
pentru COVID-19, elevului respectiv nu i se va permite accesul la procesul de învățământ
în regim de participare fizică, dar i se va asigura posibilitatea învățământului la distanță
în regim electronic/online;
- pe cale de excepție, activitățile individuale pentru elevi (meditații, consultații,
examene, evaluare în curs și altele) se pot desfășura fără aplicarea cerințelor de la litera
a), dacă aceste activități individuale se desfășoară în afara orelor de funcționare a procesului de învățământ cu participare fizică din clasele paralele).
- Decizia de trecere la învățământul în sistem online de la distanță se ia de către
ministrul învățământului și științei în condițiile prevăzute la art. 105 alin. 6 și la art. 115a,
alin. 1,4 și 5 din Legea învățământului preșcolar și școlar.
- Toți elevii din clasele V-XII, precum și întregul personal din școli vor purta mască
de protecție în incinta unității de învățământ. Orele de educație fizică se vor desfășura
doar în aer liber.
- În cazul desfășurării în format fizic a activităților extracurriculare, organizate în
mediul școlar, nu se permite prezența elevilor din clase diferite paralele.
- Se suspendă desfășurarea manifestărilor de tip congres, conferință, seminare,
simpozioane, activități de pregătire, concursuri, examene și alte manifestări asemănătoare.
- Se suspendă desfășurarea activităților de tip team-building și alte astfel de manifestări pentru grupuri organizate din cadrul colectivelor de muncă.
- Se suspendă desfășurarea de manifestări cu caracter de masă, precum festivaluri
muzicale, adunări, inițiative folclorice și alte manifestări similare.
- Se suspendă vizitarea de către grupuri a centrelor, școlilor și alte locații destinate
artei muzicale și dansului.
- Se suspendă vizitarea centrelor de sprijin în dezvoltarea personală, centrele de
copii, cluburile și alte obiective care furnizează servicii pentru grupuri organizate de copii. Excepție fac doar centrele pentru sprijin special educațional.
- Se întrerupe desfășurarea activităților educative în grupuri de adulți în format

fizic, în centrele de limbi străine și alte centre educative și școli. Pentru copii, se permite
desfășurarea acestor activități în format fizic cu păstrarea distanței de cel puțin 1,5m și
cu un număr maxim de 5 persoane într-o încăpere, cu purtarea măștii de protecție, aerisirea regulată a încăperii (din oră în oră) și dezinfectarea acesteia.
- Se suspendă desfășurarea activităților de sporturi colective în spațiu închis, cu
excepția sesiunilor de antrenament și a competițiilor destinate sportivilor înregistrați pe
lângă federații sportive licențiate. Desfășurarea concursurilor sportive este permisă fără
public.
- Se suspendă vizitele în centrele de fitness, sălile de sport și cluburi, bazine de
înot și complexe/centre de tratament balnear (SPA medical), centre SPA, centre wellness
și centre de talasoterapie.
- Se suspendă vizitele în sălile de jocuri, cazinouri, unitățile de servire a mesei și
de divertisment în înțelesul art.124 din Legea turismului, inclusiv și în unitățile aferente
locurilor de cazare.
- Desfășurarea adunărilor cu caracter privat (botez, nuntă etc.) este permisă cu participarea a maxim 15 persoane în spațiile închise și 30 persoane în spațiile deschise.
- Toate persoanele fizice și juridice, care sunt proprietari sau care administrează
obiective comerciale, administrative sau de alt tip și care furnizează servicii către cetățeni, vor asigura activitatea de control al numărului de clienți în unitatea respectivă prin
permiterea accesului cu condiția de maxim o persoană la 8 mp.
- În toate piețele, târgurile și expozițiile organizate în spații deschise se organizează
circulația în sens unic, se asigură controlul numărului de clienți care intră în respectivul
obiectiv prin permiterea accesului sub condiția de maxim o persoană la 8 mp, cu păstrarea distanței fizice de cel puțin 1,5m între vizitatori. Lucrătorii și vizitatorii sunt obligați
să poarte măști de protecție.
- Se suspendă vizitele în centrele comerciale de tip mall, magazinele cu suprafață
comercială netă de peste 300 mp, bazarurile și expozițiile în spațiile deschise. Excepții
sunt permise în ceea ce privește magazinele care furnizează în principal produse alimentare, farmaciile, drogheriile, magazinele de optică, magazinele pentru hrană animală,
băncile, furnizorii de servicii poștale și de curierat, de servicii de asigurare-reasigurare,
de servicii de plată și oficiile operatorilor de telecomunicații, indiferent dacă este vorba
de obiective independente sau sunt dispuse în centre comerciale de tip mall. Excepții mai
sunt permise și în cazul unităților de tratament și punctelor de vaccinare, care se află în
incinta centrelor comerciale de tip mall.
- Angajatorii și autoritățile desemnate să organizeze procesul de muncă al personalului în format de la distanță (munca distanțată sau de acasă), acolo unde este nevoie,
prin permiterea lucrului în format fizic pentru maxim 50% din personal.
- Angajatorii și autoritățile desemnate din toate administrațiile în sensul art. 1 din
Legea administrației organizează procesul de muncă al personalului, astfel:
- Stabilesc programul de lucru flexibil și începutul zilei de lucru în limitele orare
07:30 și 10:00, în afara cazului în care prin specificul muncii acest lucru nu este posibil;
- Dispun măsura lucrului de la distanță pentru cel puțin 50% din personal, în afara
cazului în care prin specificul muncii acest lucru nu este posibil.
- Se suspendă desfășurarea planului de primiri/consultații și cel de operații în unitățile de tratament pentru asistență medicală spitalicească, cu excepția activităților care
au legătură cu transplantul de organe, țesuturi și celule, cu diagnostică și tratamentul
pacienților cu boli oncologice și oncohematologice, cu activitățile specifice asistării reproducerii și nașterii, indiferent de metoda de naștere, cu activitățile de reabilitare, de
tratament continuat și de asistență psihiatrică.
- Se suspendă vizitele/consultațiile în unitățile de tratament, cu excepția vizită-

rii/consultării pacienților aflați în stadiu terminal, precum și vizitele/consultațiile în instituțiile specializate în furnizarea serviciilor sociale și în instituțiile destinate furnizării
de servicii sociale de tip rezidențial pentru copii și adulți.
- Angajatorii în unitățile de tratament pentru asistență medicală, centrele oncologice tip complex, centrele de dializă, ospiciile și casele pentru persoane vârstnice organizează procesul muncii prin permiterea accesului doar în cazul angajaților cu documente valide pentru vaccinare, vindecare sau testare. Angajatorul poate asigura desfășurarea testării COVID-19 cu teste rapide antigen la fața locului. În cazul desfășurării
unei astfel de testări, se întocmește un proces-verbal, în care se înscriu numele angajatului, rezultatul testării și data efectuării acesteia. Procesul-verbal se semnează de angajator și de persoanele testate. Rezultatele sunt valabile 48 de ore de la prelevarea probei
– document valabil pentru testare este inclusiv documentul medical care certifică un
rezultat negativ al unei testări efectuate, valabil până la 48 de ore de la testarea efectuată
cu un test rapid antigen sau până la 72 de ore de la testarea PCR. Documentul trebuie să
conțină numele persoanei, tipul testării și rezultat negativ, data și ora prelevării probei,
denumirea comercială și producătorul testului (obligatoriu în cazul testelor rapide antigen), denumirea laboratorului/unității spitalicești care a efectuat testarea.
- Măsurile de suspendare sau întrerupere luate prin introducerea noilor măsuri antiepidemice prezentate pot să nu fie aplicate prin îndeplinirea următoarelor condiții:
- 100% din personalul respectivului obiectiv/din persoanele implicate în manifestare sunt vaccinate sau vindecate de COVID-19 sau dețin un rezultat al unei testări,
certificate prin documente valabile privind vaccinarea, vindecarea sau testarea - certificat digital UE care atestă vaccinarea sau document similar, certificat digital UE care
atestă vindecarea sau document similar sau certificat digital UE care atestă testarea
PCR/RAT sau document similar;
- Conducătorul obiectivului/organizatorul manifestării a luat decizia și a creat măsurile organizatorice necesare privind permiterea accesului în obiectiv/la manifestare
doar a persoanelor care:
- aa) sunt vaccinate sau vindecate COVID-19, situații certificate prin documente
valabile care atestă vaccinarea sau vindecarea - certificat digital UE care atestă vaccinarea sau document similar, certificat digital UE care atestă vindecarea sau document
similar;
- bb) prezintă un rezultat negativ al unei testări PCR efectuată cu maxim 72 de ore
sau al unei testări RAT efectuată cu maxim 48 de ore înainte de intrarea în obiectiv sau
la adunare, certificate printr-un document valabile - certificat digital UE care atestă testarea PCR/RAT sau document similar sau un certificat care atestă prezența anticorpilor
împotriva SARS-CoV-2.
- Condițiile de la punctele aa) și bb) nu se aplică în cazul persoanelor cu vârsta de
până la 18 ani.
- Toate persoanele care se află în spații publice închise (ex. mijloace de transport
public, unități medicale și de sănătate, farmacii, magazine optice, centre naționale pentru probleme de sănătate publică, instituții administrative și alte locuri, în care sunt deserviți sau au acces cetățenii, gări și autogări, aeroporturi, stații de metrou, centre comerciale, biserici, mănăstiri, lăcașuri de cult, muzee și altele) sunt obligate să poarte o
mască de protecție, de unică sau multiplă folosință, care să acopere nasul și bărbia.
- Toate persoanele care se află în spații publice deschise aglomerate și în care este
imposibilă păstrarea distanței fizice de 1,5 metri sunt obligate să poarte o mască de protecție, de unică sau multiplă folosință, care să acopere nasul și bărbia.
- Prin raportare la aceste prevederi, „publice” sunt acele locuri care sunt deschise/accesibile pentru cetățeni și/sau care sunt destinate utilizării publice.

- Măsura distanțării fizice este aplicată între persoanele care se află în locuri publice deschise (parcuri, străzi, stații de autobuz), cu excepția situației în care aceste persoane fac parte din aceeași familie/gospodărie.
- Localurile pentru alimentație și divertisment își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor condiții: limitarea programului între orele 7:00 și 23:00, păstrarea
unei distanțe de minim 1,5 metri între spătarele scaunelor de la mese învecinate, limitarea la 6 a numărului persoanelor aflate la o masă și purtarea măștii de protecție de către
personalul acestor localuri.
- Măsuri restrictive la nivelul capitalei Sofia:
- Limitarea până la 50% a capacității/suprafeței de muncă/numărului de persoane
în locațiile și în cadrul activităților de însemnătate pentru sănătatea publică și în localurile de alimentație publică și de divertisment, în sensul art.124 din Legea turismului, cu
respectarea conceptului cu “certificat verde”;
- Limitarea programului de lucru de până la ora 22:00, cu respectarea conceptului
cu “certificat verde”, în cazul sălilor de jocuri, cazinourilor, și localurilor de alimentație
publică și divertisment.
- Regimul de desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal:
- Participare fizică la cursuri pentru elevii din clasele I – IV, a VII-a, a X-a și a XIIa;
- Întreruperea procesului de învățământ prin participare fizică și trecerea în sistemul on-line pentru elevii din clasele a V-a, a VI-a, A VIII-a, a IX-a și a XI-a.
Certificate/documente analog/similare acceptate în plan intern în Bulgaria:
Document valid pentru vaccinare este:
1. Certificatul digital COVID al UE pentru schemă de vaccinare incompletă de două
doze. Acest certificat poate fi folosit de la cea de-a 15 zi și până la cea de-a 30 zi, calculate de la data efectuării primei doze de vaccin;
2. Certificatul digital COVID al UE pentru schemă de vaccinare completă cu doză
unică sau de două doze. Acest certificat poate fi folosit de la data efectuării celei de-a
doua doze sau de la cea de-a 15 zi calculată de la data efectuării dozei unice de vaccin;
3. Certificatul digital COVID al UE pentru schemă de vaccinare incompletă și completă în cazul schemelor de doză unică sau de două doze, emis de alt stat membru al UE.
Acest certificat poate fi folosit în condițiile și termenele prevăzute la lit. a) și b);
4. Documentul analog/similar certificatului digital COVID al UE pentru schemă de
vaccinare incompletă și completă – document eliberat de autoritatea competentă din alt
stat, care certifică că respectivei persoane îi este aplicată respectiva doză de vaccin. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, data nașterii, data la care a fost efectuată
respectiva doză de vaccin împotriva COVID-19, numărul de ordine al dozei, precum și
numărul total de doze de vaccin care se efectuează de două ori, denumirea comercială a
vaccinului împotriva COVID-19, denumirea producătorului/posesorului licenței/deciziei
de folosire, statul în care este eliberat și denumirea autorității competente emitente. Acest
certificat poate fi folosit în condițiile și termenele prevăzute la lit. a) și b).
Document valid pentru vindecare este:
1. Certificatul digital COVID al UE pentru vindecare, cu valabilitate de la cea de-a
15 zi și până la cea de-a 365-a zi, calculate de la data primului rezultat pozitiv al unei
testări PCR;
2. Certificatul digital COVID al UE pentru vindecare, emis de alt stat membru al
UE, cu valabilitate de la cea de-a 11-a zi până la cea de-a 180-a zi, calculate de la data
primului rezultat pozitiv al unei testări PCR. În baza prevederilor noului ordin, acest
certificat poate fi folosit până la cea de-a 365-a zi, calculate de la data primului rezultat

pozitiv al unei testări PCR;
3. Certificatul pentru vindecare COVID-19, dovedită prin test rapid antigen. Certificatul se eliberează în Sistemul național informativ de luptă cu COVID-19 pentru persoanele care sunt înregistrate în acest sistem ca fiind cazuri confirmate de COVID-19,
dovedite cu test rapid antigen, și poate fi accesat în format electronic de persoanele vindecate de pe pagina de internet a acestui sistem – https://his.bg. Certificatul are o valabilitate de la cea de-a 15-a zi până la cea de-a 365-a zi, calculate de la data primului rezultat
pozitiv al unei testări rapid antigen;
4. Documentul analog/similar certificatului digital COVID-19 al UE pentru vindecare – document pentru vindecare, dovedit cu testare PCR sau test rapid antigen, eliberat
de autoritatea competentă din alt stat, care certifică că respectiva persoană s-a vindecat
de COVID-19. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, data nașterii, data primului rezultat pozitiv al unei testări PCR sau al unui test rapid antigen, rezultatul pozitiv
(Positive), datele unității spitalicești care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte
date de contact) sau ale autorității emitente a documentului și statul în care a fost efectuată testarea. Acest document analog/similar poate fi folosit de la cea de-a 11-a zi până la
cea de-a 365-a zi, calculate de la data primului rezultat pozitiv al unei testări PCR sau al
unui test rapid antigen.
Document valid pentru testare este:
1. Certificatul digital COVID al UE pentru testare, cu valabilitate de până la 48 de
ore în cazul testării efectuate cu test rapid antigen și de până la 72 de ore în cazul testării
PCR;
2. Certificatul digital COVID al UE pentru testare, emis de alt stat membru al UE,
cu valabilitate de 48 de ore în cazul testării efectuate cu test rapid antigen și de 72 de ore
în cazul testării PCR. În baza prevederilor noului ordin, acest certificat poate fi folosit
până la cea de-a 365-a zi, calculate de la data primului rezultat pozitiv al unei testări
PCR;
3. Documentul analog/similar certificatului digital COVID al UE pentru testare –
document pentru testare PCR sau test rapid antigen, eliberat de autoritatea competentă
din alt stat, care certifică că respectiva persoană are un rezultat negativ al unei testări
COVID-19. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, data nașterii, tipul testării
menționat prin folosirea alfabetului latin (PCR sau RAT) și rezultatul negativ (Negative), data și ora prelevării probei, denumirea comercială și producătorul testului (obligatoriu în cazul testelor rapide antigen), denumirea laboratorului/unității spitalicești care
a efectuat testarea. Acest document analog/similar are un termen de valabilitate de până
la 48 de ore în cazul testării efectuate cu test rapid antigen și de până la 72 de ore în
cazul testării PCR;
4. Certificatul care atestă prezența anticorpilor împotriva SARS-CoV-2, prezență
certificată printr-un test de laborator pentru analiza cantitativă a Anti-SARSCOV2-IgG
cu valori mai mari de 150BAU/ml. Analiza se efectuează cu teste de diagnosticare de
laborator (articole medicale in vitro, IVD), care au marcajul “CE” și sunt incluse în baza
de date a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene la data de 3 noiembrie
2021. Testele trebuie să fie cu cel puțin 97% specificitate și cel puțin 92% sensibilitate.
Certificatul care atestă prezența anticorpilor Anti-SARSCOV2-IgG se eliberează în Sistemul Național Informațional de luptă împotriva COVID-19, doar pentru persoanele
care dețin rezultate de laborator care corespund criteriilor prezentate și este accesibil în
format electronic pe pagina de internet a Sistemului Național Informațional de Sănătate
– https://his.bg. Certificatul este cu termen de valabilitate de până la 90 de zile de la data
testului/testării de laborator și se emite pentru analizele efectuate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

În conformitate cu prevederile Ordinului 733 al Ministerului Sănătății al
Republicii Bulgaria din 27 august 2021, intrarea în țară poate fi efectuată prin
următoarele puncte de trecere a frontierei de stat a Bulgariei:
Dinspre România:
• Vidin - Calafat
• Durankulak – Vama Veche
• Ruse – Giurgiu
• Oryahovo – Bechet
• Somovit-Nikopol – Turnu-Măgurele
Dinspre Serbia:
• Vrashka chukka
• Kalotina
• Oltomantsi
• Strezimirovtsi
Dinspre Macedonia de Nord:
• Gyueshevo
• Zlatarevo
• Stanke Lisichkovo
Dinspre Turcia:
• Kapitan Andreevo
• Malko Târnovo
• Lesovo
Dinspre Grecia:
• Kapitan Petko Voyvoda
• Kulata
• Makaza
• Ilinden.
De asemenea, intrarea în Bulgaria poate fi efectuată și la punctele de trecere a frontierei
la următoarele aeroporturi:
• Aeroportul Burgas
• Aeroportul Varna
• Aeroportul Plovdiv
• Aeroportul Sofia (Terminalul 1 și Terminalul 2).
Intrarea în Bulgaria poate fi efectuată și la punctele de trecere a frontierei la următoarele
porturi maritime:
• Portul maritim Burgas;
• Portul maritim Varna.
9. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Sofia
https://bulgaria.mfa.gov.md/

Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău
https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/moldova
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Cehia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: DA (din data de 26 noiembrie 2021).
1. RESTRICȚII DE INTRARE:
În contextul pandemiei COVID-19 în Republica Cehă și a îngrijorărilor cu privire la
răspândirea noilor mutații, autoritățile cehe clasifică statele corespunzător gradului de
risc de infecție.
- Zona verde - țări cu risc scăzut de infecție (zona verde);
- Zona portocalie - țări cu risc mediu (portocaliu);
- Zona roșie - țări cu risc ridicat (roșu);
- Zona roșu închis / bordo - țări cu risc foarte ridicat (roșu închis/bordo).
Autoritățile cehe informează că procedurile respective sunt în conformitate cu
recomandările UE. În același timp, informația privind clasificarea statelor corespunzător
gradului de risc de infecție va continua să fie actualizată. Detalii aici:
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2 .
!!! Conform actualizărilor făcute de către Ministerul de Interne al Republicii Cehe la
data de 04 februarie 2022, Republica Moldova rămâne clasificată ca țară din categoria
statelor plasate în zona cu risc foarte ridicat - Zona roșu închis / bordo.
- https://www.mvcr.cz/mvcren/file/notification-of-moh-list-of-the-countries-with-lowrisk-of-covid19.aspx
- https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22367411
!!! Începând cu 15 februarie 2022, autoritățile Republicii Cehe au anunțat
despre faptul că cetățenii străini pot intra în Republica Cehă indiferent de
scopul vizitei, aceștia fiind obligați să întrunească următoarele condiții:
- completarea formularului de localizare a pasagerilor de sănătate publică înainte de începerea călătoriei - https://plf.uzis.cz/;
- să dețină la intrarea în țară unul din următoarele documente:
a) certificatul de vaccinare european care confirmă finalizarea schemei de
vaccinare, efectuată nu mai târziu de 14 zile și să nu depășească 270 de
zile, sau a fost vaccinat cu o doză de rapel (booster)
b) certificat național din statele din afara UE, recunoscut de către Republica
Cehă, care confirmă vaccinarea (cu aceleași condiții) –
https://koronavirus.mzcr.cz/en/recognition-of-vaccination-certificatesfrom-other-countries/;
c) adeverință medicală privind recuperarea după suportarea SARS-COV-2,
în ultimele 180 de zile;
d) rezultatul unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, efectuate cu
maxim 72 de ore și respectiv 24 ore înaintea intrării în Cehia, cu obligația
de a repeta testarea între ziua a 5-a și a 7-a după intrare.

Aceste reguli nu se aplică copiilor cu vârsta de până la 12 ani, iar în ce privește
minorii cu vârsta cuprinsă între 12 – 18 ani, certificatele de vaccinare nu au termen
limită.
Regulile detaliate de intrare și returnare în Republica Cehă în temeiul măsurilor de
protecție ale Ministerului Sănătății sunt plasate pe pagina web a Ministerului de Interne
al Republicii Cehe.
2. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după
intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația. Obligația prezentării
testului PCR sau antigen negativ se impune doar în cazul persoanelor care vor tranzita
teritoriul Cehiei pe parcursul unei perioade mai mare de 24 ore, indiferent de
scopul/forma tranzitului.
3. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Conform deciziei Guvernului, starea de urgență declarată în Republica Cehă, s-a încheiat
la data 11 aprilie 2021, dar autoritățile cehe continuă să acționeze în baza Legii
pandemice adoptate de Parlamentul Cehiei, treptat acestea fiind relaxate în funcție de
evoluția situației.
Restricțiile ce țin de necesitatea deținerii unui certificat de vaccinare împotriva
COVID-19 sau a unui certificat de recuperare (regula Vaccinat/Recuperat) pentru
a putea vizita restaurante, saloane de coafură, hotelurile, sălile de sport,
cinematografele, muzee, săli de concerte, precum și alte evenimente publice, au fost
eliminate.
Se menține obligativitatea purtării măștilor de tip FFP2 în toate zonele închise, inclusive
la locul de muncă. Aceste reguli nu se aplică copiilor până la 6 ani.
Numărul maxim de participanți la activități recreative permis actualmente este de 500 în
spații închise și 1000 în cazul concertelor în spații deschise sau cu suprafață mare
(stadioane închise). Evenimentele private nu trebuie să depășească numărul de 1000 de
participanți.
Necesitatea testării periodice a elevilor și studenților a fost eliminată.
Autoritățile cehe au anunțat că vor continua eliminarea treptată a restricțiilor impuse în
vederea combaterii epidemiei de coronavirus, în funcție de evoluția situației cel mai
probabil, dintre măsurile actuale, va rămâne doar obligația purtării măștilor de protecție
în spațiile închise și transport public în comun. O perioadă estimativă în acest sens fiind
declarată luna martie.
4. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații actualizate privind restricțiile adoptate de către autorități în ce privește
călătoriile în Republica Cehă pot fi consultate pe pagina web a Ministerului de Interne
al Republicii Cehe și pagina specială a Guvernului RC destinată epidemiei de COVID19.
5. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Praga

https://cehia.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 10.03.2022
STARE DE URGENȚĂ: NU
Cipru

A. Clasificarea țărilor pe baza riscului lor epidemiologic este diferențiată și include trei
categorii cu următorul cod de culoare: Categoria Verde, Roșie și Gri.
Republica Moldova este inclusă în categoria Gri.
B. Pasagerii vaccinați sau cu certificat de recuperare, indiferent de naționalitate și țara
de plecare, sunt scutiți de obligația de a îndeplini cerințele categoriei corespunzătoare
în care țara de plecare a fost clasificată (ex. prezentarea unui rezultat negativ al testului
de laborator, obligația de autoizolare/carantină, eliberarea unui permis special etc.)
Pasagerii vaccinați sau recuperați de COVID-19 pot intra în Republica Cipru cu condiția
să îndeplinească una dintre următoarele condiții:
1. Dețin un certificat de vaccinare valabil de la autoritățile competente din orice țară
terță.
2. Dețin un certificat de recuperare eliberat de o țară terță care este inclusă în lista țărilor
terțe care s-au aderat la Sistemul de certificat digital COVID al UE (EUDCC).
3. Dețin un certificat european sau echivalent din țări terțe Certificat digital de vaccinare
sau recuperare COVID 19.
Certificatul de vaccinare sau de recuperare va fi considerat acceptabil numai dacă se
aplică următoarele condiții:
• A fost emis de autoritățile competente;
• Au administrat unul dintre următoarele vaccinuri: Johnson & Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V
(Gam-COVID Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac ( CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (numai ca doză de rapel în schema de vaccinare de bază) și Novavax Nuvaxovid COVID-19. • Pasageri cu vârsta de 18 ani și peste: În scopul călătoriei, pasagerul ar fi trebuit să fi primit și a 3-a doză de rapel în cazul unui vaccin cu două
doze sau a 2 -a doză în cazul unui vaccin cu o singură doză, a unuia dintre vaccinurile
menționate mai sus. Certificatele de vaccinare ale pasagerilor care au primit două doze
de vaccin în două doze sau una 2) Categoria verde: pasagerii care nu au fost vaccinați
sau nu dețin un certificat valabil de vaccinare sau de recuperare, cu vârsta de 12 ani și
peste, care doresc să călătorească în Republica Cipru dintr-o țară din categoria verde,
trebuie să fie supuși unui test de laborator PCR cu 72 de ore înainte de plecare sau un
test rapid cu antigen cu 24 de ore înainte de plecare. doza unui vaccin cu doză unică se
acceptă numai dacă nu a trecut o perioadă de 9 luni de la administrarea celei de-a doua
doze în cazul unui vaccin cu două doze sau, respectiv, o singură doză în cazul unui
vaccin cu o singură doză.
• Pasagerii cu vârsta sub 18 ani: În scopuri de călătorie, pasagerul se consideră că și-a
finalizat schema de vaccinare dacă a primit a 2- a doză în cazul unui vaccin cu două
doze sau o doză în cazul unui vaccin cu o singură doză.
• În cazul unui certificat de recuperare, data călătoriei nu va depăși 180 de zile de la
primul rezultat pozitiv.
C. Pasagerii care nu au fost vaccinați sau nu dețin un certificat de vaccinare sau de
recuperare valabil:

Pasagerii care nu au fost vaccinați sau nu dețin un certificat valabil de vaccinare sau de
recuperare, indiferent de naționalitate, pot intra în Republica Cipru din orice țară de
plecare numai dacă îndeplinesc condițiile (de ex. prezentarea unui rezultat negativ al
testului de laborator, obligația de autoizolare/carantină, eliberarea unui permis special
etc.) din categoria corespunzătoare în care a fost încadrată țara de plecare a acestora.
1) Categoria verde: pasagerii care nu au fost vaccinați sau nu dețin un certificat valabil
de vaccinare sau de recuperare, cu vârsta de 12 ani și peste, care doresc să călătorească
în Republica Cipru dintr-o țară din categoria verde, trebuie să fie supuși unui test de
laborator PCR cu 72 de ore înainte de plecare sau un test rapid cu antigen cu 24 de ore
înainte de plecare.
2) Categoria roșie: pasagerii care nu au fost vaccinați sau nu dețin un certificat de vaccinare sau de recuperare valabil, cu vârsta de 12 ani și peste, care doresc să călătorească
în Republica Cipru dintr-o țară din categoria roșie trebuie:
• să fie supus unui test de laborator PCR cu 72 de ore înainte de plecare sau unui test
rapid cu antigen cu 24 de ore înainte de plecare; și
• să fie supus unui test de laborator PCR la sosirea pe aeroporturile Republicii Cipru.
Costul testului va fi suportat de pasager.
3) Categoria gri (permis special): numai următoarele categorii de pasageri pot să intre
în Republica Cipru:
• cetățeni ciprioți și membri ai familiei (soții străini și minorii acestora;
• Persoanele cu domiciliul legal în Republica Cipru;
• Persoanele care cad sub incidența prevederilor Convenției de la Viena;
• cetățeni europeni și cetățeni ai țărilor din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și Elveția;
• resortisanții țărilor terțe cărora li se permite să intre în Republica Cipru în urma unei
permisiuni speciale prin intermediul platformei CyprusFlightPass (https://
cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission-request); emis de Republică, așa cum
este definit în Decretul de Carantină (Determinarea Măsurilor de Prevenire a Răspândirii Coronavirusului COVID-19) (Nr. 9) din 2021.
Pasagerii care nu au fost vaccinați sau nu dețin un certificat de vaccinare sau de recuperare valabil, cu vârsta de la 12 ani, cărora li se permite să călătorească în Republica
Cipru dintr-o țară din categoria gri, trebuie:
• să fie supus unui test de laborator PCR cu 72 de ore înainte de plecare sau unui test
rapid cu antigen cu 24 de ore înainte de plecare; și
• să fie supus unui test de laborator PCR la sosirea pe aeroporturile Republicii Cipru.
Costul testului va fi suportat de pasager; și
• să rămână în autoizolare obligatorie pentru o perioadă de zece (10) zile, sau o perioadă
de șapte (7) zile cu condiția ca în a 7- a zi să fie supus unui test de laborator PCR, pe
cheltuiala proprie, iar rezultatul să fie negativ.
Toți pasagerii, fără excepție, trebuie să se conformeze unui test de laborator aleatoriu la
sosire.
Toate persoanele care vor călători în Republica Cipru trebuie să se înregistreze pe
pagina https://cyprusflightpass.gov.cy, cu cel puțin 48 de ore înainte de sosirea în țară.
Toate informațiile relevante privind informațiile de călătorie pot fi consultate pe
adresele de website: www.visitcyprus.com și www.cyprusflightpass.gov.cy
MĂSURI PE PLAN INTERN:

Întru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Consiliul de Miniștri au decis extinderea tuturor prevederilor.
Se recomandă efectuarea testului rapid pentru toți cetățenii înaintea vizitelor în locuințe.
Pentru persoanele vaccinate, se recomandă efectuarea unui self test. Numărul maxim 20
de persoane, inclusiv rezidenți permanenți și minori. Pentru minorii între 12-17 ani,
intrarea în spațiile de tip închis este permisă cu prezentarea testului PCR, însoțiți de un
părinte/tutore vaccinat.
Durata valabilității certificatului de vaccin de la 6 luni (180 zile) se reduce la 3 luni (90
zile).
1. Prezența spectatorilor în meciurile de fotbal: spectatorii pot fi prezenți la
meciuri de fotbal cu o capacitate de 75% din stadion, cu una din următoarele condiții:
1.1. Certificatul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă
de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare sau cu vaccinul cu doză unică
Johnson & Johnson
1.2. Certificat de recuperare COVID-19 în ultimele șase (6) luni sau
1.3. Certificat de rezultat negativ de la un examen PCR, valabil 72 de ore.
2. Teatre, amfiteatre, cinematografe și sălile de evenimente: Operațiunea
teatrelor, amfiteatrelor, cinematografelor și sălilor de evenimente este guvernată de
următoarele:
❖ maximum 300 de persoane în spațiu de tip închis cu prezentarea obligatorie a
unui SafePass sau
❖ maximum 350 de persoane în spațiu de tip deschis cu prezentarea obligatorie a
unui SafePass, sau
❖ cu 75% din capacitatea localului, cu condiția ca numai persoanele care dețin o
certificat complet de vaccinare sau o recuperare COVID-19 din ultimele șase luni
sau un certificat de test PCR negativ, valabil 72 de ore, au dreptul de a intra în incintă.
3. Funcționarea spațiilor / organizarea evenimentelor sociale:
❖ creșterea numărului maxim de persoane în interior de la 250 la 300 de persoane,
cu prezentarea obligatorie a unui SafePass sau
❖ creșterea numărului maxim de persoane în interior de la 450 la 500 de persoane,
doar pentru persoanele care dețin un certificat complet de vaccinare sau o recuperare COVID-19 din ultimele șase luni, au dreptul de a intra în incintă.
❖ creșterea numărului de persoane la masa, de la 10 la 12.
Modificările de mai sus cu numărul maxim de persoane se aplică următoarelor:
- Prezența congregaților în timpul bisericii sau / și a altor forme religioase
cult,
- Nunți, botezuri și înmormântări,
- Evenimente, inclusiv nunți și botezuri în format de catering în hoteluri, cluburi de
noapte, centre de divertisment și locuri de dans muzical, restaurante, taverne, cafenele,
pub-uri, snack baruri și baruri, cafenele, restaurante în centre comerciale, restaurante în
hoteluri, cantine și / sau cluburi sportive, cluburi culturale, asociații, societăți, cluburi

de noapte, discoteci, cluburi și locuri de muzică și dans, (cu excepția stadioanelor de
fotbal)
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații cu privire la procedurile din fiecare țară de emitere a certificatelor digitale COVID, sunt disponibile pe pagina http://ereopen.europa.eu
Informații relevante, pe pagina: https://www.pio.gov.cy/en
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă
https://grecia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Cipru la București
https://bit.ly/2GhegDB
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Croația

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL STATULUI CROAT:
Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica Croația a emis o decizie ce
interzice și restricționează temporar trecerea frontierei statului croat. Decizia a intrat în
vigoare la 28 februarie 2022 și va avea efect până la 31 martie 2022 (pentru mai
multe
detalii
consultați
informația
oficială:
https://mup.gov.hr/uzgcovid/english/286212).
Cetățenii țărilor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova
Cetățenilor țărilor terțe care nu sunt membri de familie a cetățenilor statelor membre Schengen și ale statelor asociate Schengen și care nu sunt rezidenți pe termen
lung în temeiul Directivei 2003/109 / CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 sau
care au vize naționale pe termen lung, li se va permite intrarea în Republica Croația
doar în caz de călătorii esențiale.
Excepție de la această prevedere constituie următoarele categorii de persoane:
1. lucrători din domeniul sănătății, cercetători din domeniul sănătății și îngrijitori pentru
vârstnici;
2. lucrători transfrontalieri (inclusiv sportivi, după cum se menționează în excepțiile pentru pasagerii din UE/SEE);
3. lucrători din sectorul transporturilor;
4. diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de organizații
internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru funcționarea acestor organizații, personalul militar și ofițerii de poliție, precum și personalul umanitar și de protecție
civilă în îndeplinirea atribuțiilor lor;
5. pasageri aflați în tranzit, cu obligația de a părăsi Republica Croația în termen de 12
ore de la intrare;
6. persoane care călătoresc în scop de studiu;
7. personalul navigant care intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 12
ore.

8. persoanele care călătoresc din motive turistice și au un certificat de cazare plătit sau
confirmarea rezervării într-un hotel, tabără, chirie privată sau navă închiriată și altă formă
de cazare turistică sau sunt proprietari de case sau nave în Republica Croația.
9. Persoanele care călătoresc din motive personale/familiale sau de afaceri sau care au
alt interes economic (dacă intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 12
ore).
10. persoanele pentru care a fost luată o decizie pozitivă de către autoritățile competente,
pe baza unei cereri de reședință/muncă, inclusiv digital nomads.
Atenție!!! Intrarea în Republica Croația, a persoanelor menționate în punctele 7, 8,
9, 10 va fi autorizată cu condiția prezentării unuia dintre următoarele documente:
• rezultatul testului PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore de la momentul testării sau rezultatul testului rapid al antigenului - RAT pentru SARS-CoV-2
care este inclus în Lista comună a testelor antigenului rapid recunoscute de statele
membre ale Uniunii Europene, cu condiția ca rezultatul testului să nu depășească 48 de ore de la momentul testării până la momentul sosirii la punctul de
trecere a frontierei croate.
• certificat care atestă primirea a două doze de vaccin utilizat în statele membre ale UE nu mai vechi de 365 zile, cu condiția să fi trecut 14 zile de la primirea
celei de-a doua doze sau un certificat care să ateste primirea unei doze de vaccin,
nu mai vechi de 365 zile, dacă vaccinul se administrează într-o singură doză (Janssen/Johnson & Johnson), cu condiția să fi trecut 14 zile de la primirea dozei
unice.
• o adeverință/certificat medical care atestă faptul că s-au vindecat de COVID-19 şi au efectuat o doză de vaccin dintre cele agreate de UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) în termen de opt luni de la data infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu condiția ca vaccinarea să se fi făcut cu mai
puțin de 365 de zile până la data intrării în Croația.
• un rezultat pozitiv al testului PCR sau rapid al antigenului, care confirmă
faptul că titularul s-a recuperat după infecția cu virusul SARS-CoV-2, care a fost
efectuat în ultimele 365 de zile și care este mai vechi de 11 zile de la data
sosirii la punctul de trecere a frontierei sau un certificat de recuperare post COVID-19 eliberat de un medic.
• sau va fi obligatorie efectuarea testului PCR sau testării rapide a antigenului imediat după sosirea în Republica Croația (pe cheltuiala proprie), cu respectarea
măsurii de autoizolare până la sosirea unei constatări negative.
• în cazul imposibilității testării, se indică măsura de autoizolare pentru o perioadă
de zece (10) zile.
Pasagerii care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt obligați să prezinte documentații credibile la intrarea în Republica Croația pentru a dovedi motivele
scutirii deținerii unuia dintre documentele sus-menționate sau respectării regimului de
autoizolare.
A se consulta aici Ghidul pentru călătorii care traversează frontierele Republicii Croația
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Procedures-for-travellers-crossingthe-borders-of-the-Republic-of-Croatia-%E2%80%93-health-monitoring-oftravellers.pdf
Persoanele care sosesc din zone sau state membre UE/ale Spațiului Schengen și state
asociate Spațiului Schengen, pot intra în Republica Croația dacă dețin un certificat
digital al Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau
vindecarea de COVID-19, eliberat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953

al Parlamentului European şi al Consiliului European din 14 iunie 2021, pentru a
facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19.
În mod excepțional, pasagerilor care sosesc direct din țările și/sau regiunile Uniunii
Europene, adică țările și/sau regiunile din spațiul Schengen și țările asociate
Schengen, care nu dețin încă un certificat digital COVID al UE, li se va permite
intrarea în Republica din Croația dacă vor prezenta unul din următoarele
documente:
• un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore de la momentul testării sau un rezultat negativ al testului rapid al antigenului (testele rapide antigen admise se regăsesc în Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute
reciproc de către statele membre ale Uniunii Europene, publicată de Comisia
Europeană), efectuat cu maximum 48 ore anterior intrării în Croația. Pe rezultatul testului rapid antigen efectuat în străinătate, trebuie să fie vizibile producătorul testului și/sau denumirea comercială a testului, în caz contrar, testul nu va
fi acceptat ca fiind credibil pentru intrarea în Republica Croația.
• o adeverință de vaccinare împotriva COVID-19, eliberată în ultimele 365
zile anterior intrării în Republica Croația, prin care se demonstrează vaccinarea cu două doze, în cazul vaccinurilor utilizate în spațiul UE (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) sau cu doza unică, în cazul vaccinurilor
care se administrează într-o singură doză (Janssen/Johnson&Johnson). În cazul
vaccinului care se administrează într-o singură doză (Janssen/Johnson&Johnson)
este necesară trecerea a cel puțin 14 zile de la inocularea dozei unice.
• certificat care să ateste că persoana a fost vaccinată cu unul din vaccinurile
Pfizer, Moderna sau Gamaleya și se află în perioada începând de la a 22-a până
la cel mai târziu a 42-a zi de la data efectuării primei doze de vaccin, respectiv în
perioada de la a 22-a până la cel mai târziu a 84-a zi de la data efectuării primei
doze de vaccin AstraZeneca.
• o adeverință/certificat medical care atestă faptul că persoana s-a vindecat de
COVID-19 şi a efectuat o doză de vaccin în decursul perioadei de opt luni de
la data infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu condiția ca vaccinarea să se fi efectuat cu mai puțin de 365 de zile până la data intrării în Croația.
• un test tip PCR cu rezultat pozitiv sau un test rapid antigen (în conformitate
cu Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute reciproc de către statele
membre ale Uniunii Europene, publicată de Comisia Europeană), prin care se
confirmă că persoana a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 și s-a vindecat,
efectuat în ultimele 365 de zile anterior intrării în Republica Croația și pentru
care au trecut cel puțin 11 zile de la data confirmării până la intrarea pe teritoriul
croat, sau un certificat medical de recuperare.
• sau dacă persoana efectuează un test PCR sau test rapid antigen - pentru SARSCoV-2 imediat după sosirea în Republica Croația (pe cheltuiala proprie), cu obligația de a rămâne auto-izolată până când obține un rezultat negativ al testului . În
cazul în care nu poate fi testată, trebuie să se autoizoleze timp de zece (10) zile.
Sunt exceptate de la prezentarea certificatului digital al UE privind COVID și a
documentelor sus-menționate următoarele categorii de persoane:
• angajaţii care prestează servicii esențiale, inclusiv angajaţii în domeniul sanitar,
lucrătorii sezonieri, transfrontalieri şi prin detașare, așa cum este specificat în
Ghidul privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în timpul focarului COVID-19
(https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/2020/COVID-
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19%20smjernice/CELEX_52020XC0330(03)_HR_TXT.pdf ), cu condiția să nu
rămână în Republica Croația sau în afara Republicii Croația mai mult de 12 ore;
Copiii cu vârsta de până la doisprezece ani care călătoresc însoţiţi de părintele/tutorele lor sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ dacă părintele/tutorele prezintă certificatul digital UE privind COVID sau unul dintre următoarele documente: un test PCR negativ, test rapid antigen negativ, o adeverință de vindecare COVID-19, o adeverință de vaccinare împotriva COVID-19.
elevii, studenţii şi stagiarii;
personalul navigant şi transportatorii sau furnizorii de servicii de transport, inclusiv șoferii de vehicule grele care transportă mărfuri pentru a fi utilizate pe teritoriul național sau se află în tranzit;
diplomaţii, personalul organizaţiilor internaţionale şi persoanele invitate de organizaţii internaţionale, a căror prezență este necesară pentru funcționarea organizațiilor respective, personalul militar, ofiţerii de poliţie, personalul protecţiei civile şi personalul umanitar în îndeplinirea atribuțiilor lor;
persoanele care călătoresc pentru motive legate de familie sau afaceri, inclusiv
jurnaliştii în exercitarea funcției lor;
persoanele aflate în tranzit, cu condiția ca durata tranzitului să nu depășească 12
ore;
pacienţii care călătoresc pentru motive de sănătate.

Dispozițiile referitoare la lucrătorii transfrontalieri se aplică în mod adecvat altor categorii de pasageri care, datorită naturii muncii sau ocupației lor, trebuie să treacă frecvent
frontiera de stat (de exemplu, sportivii care joacă pentru cluburi dintr-o țară vecină).
Pasagerii care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt obligați să prezinte documentații credibile la intrarea în Republica Croația pentru a dovedi motivele
scutirii de restricțiile intrării în țară.
Aceste persoane pot verifica dacă îndeplinesc condițiile de exceptare de la aplicarea prezentei decizii prin intermediul site-ului web UZG-COVID (https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210) sau chiar în punctul de trecere a frontierei.
Cetățenii statelor membre UE, spațiului Schengen și ai statelor asociate spațiului Schengen, precum și membrii familiilor lor și cetățenii statelor terțe care au drept de ședere de
lungă durată conform Directivei Consiliului 2003/109/SE din 25 noiembrie 2003 sau
care dețin vize de lungă durată naționale, care sosesc din state terțe, sunt obligați să prezinte la intrarea în Republica Croația certificatul digital UE COVID sau unul dintre documentele menționate mai sus.
Următoarele categorii de persoane sunt scutite de necesitatea deținerii unui certificat
digital UE COVID valid sau de obligațiile menționate mai sus:
• lucrători din domeniul sănătății, cercetători din domeniul sănătății și îngrijitori
pentru vârstnici;
• lucrătorii transfrontalieri;
• lucrătorii din sectorul transporturilor;
• diplomații, personalul organizațiilor internaționale și persoanele invitate de organizațiile internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru funcționarea
acestor organizații, personalul militar și ofițerii de poliție, precum și personalul
umanitar și de protecție civilă în îndeplinirea atribuțiilor lor;

•
•
•

pasageri aflați în tranzit, cu obligația de a părăsi Republica Croația în termen de
12 ore de la intrare;
persoane care călătoresc în scop de studiu;
pasagerii care călătoresc din motive personale/familiale sau de afaceri sau din
alte motive economice și nu stau în Croația sau în afara acesteia mai mult de 12
ore.

Persoanele care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt obligate să
prezinte documentații credibile la intrarea în Republica Croația pentru a dovedi motivele
scutirii deținerii unuia dintre testele menționate mai sus/de a se auto-izola.
Lista unităților care efectuează teste moleculare tip RT-PCR pentru depistarea infecției
cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea în Republica Croația poate fi consultată pe pagina de
internet: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Este permisă tranzitarea teritoriului Croației în următoarele condiții:
- Durata tranzitului să nu depășească 12 ore;
- Persoanele care tranzitează Croația sunt obligate să circule doar pe autostradă, fără
opriri intermediare care să nu fie strict necesare;
- 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 Croației,
aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație.
Notă: Măsura epidemiologică privind autoizolarea este indicată automat tuturor
pasagerilor aflați în tranzit, inclusiv personalului din sectorul transporturilor, dacă
nu părăsesc Republica Croația în decurs de 12 ore de la momentul intrării în țară.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
• Începând cu 16 noiembrie 2021 deținerea certificatului digital UE privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea de Covid-19, este obligatorie
pentru angajații instituțiilor de stat și publice și pentru cetățenii care vor solicita
serviciile acestora.
• Sunt deschise unitățile de vânzare cu amănuntul, centrele comerciale (mall-uri),
terasele restaurantelor și cafenelelor, parcurile naționale și naturale, muzeele, galeriile de artă, bibliotecile, librăriile și anticariatele, centrele de sport și de agrement, sălile de fitness și de gimnastică, cazinourile, sălile de jocuri de noroc și
casele de pariuri.
• Începând cu 6 noiembrie 2021, următoarele măsuri epidemiologice sunt în vigoare:
• persoanele aflate pe teritoriul R. Croaţia sunt obligate să respecte măsurile stricte
de distanţare fizică (2 metri în spaţii închise şi minim 1,5 metri în aer liber) şi
măsurile epidemiologice în vigoare;
• purtarea măștii de protecție în spațiile închise și în mijloacele de transport public
este obligatorie;
• sunt permise adunările și evenimentele publice cu până la 100 de persoane; durata
acestor evenimente nu poate depăși ora 24:00;
• sunt permise evenimentele şi adunările publice cu mai mult de 100 de persoane,
dacă participanții sunt în posesia certificatului digital UE privind COVID, cu
aprobarea directoratului competent de protecție civilă; durata acestor evenimente
poate depăși ora 24:00;

•
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sunt permise evenimentele şi adunările private (inclusiv petreceri de nuntă) cu
participarea unui număr de maximum 30 de persoane și respectarea măsurilor
epidemiologice;
sunt permise petrecerile de nuntă cu mai mult de 30 de persoane, dacă participanții dețin certificatul digital UE privind COVID, cu respectarea măsurilor epidemiologice;
se pot organiza conferințe și congrese, cu respectarea măsurilor epidemiologice
și participarea unui număr de maximum 100 de persoane;
competițiile sportive pot avea loc în prezența unui număr de maximum 100 de
spectatori, dacă toate persoanele dețin certificatul digital UE privind COVID;
nu există o limită a numărului de persoane care participă la ceremonii funerare,
dar nu trebuie să existe un contact apropiat între participanți;
slujbele religioase nu mai sunt limitate la 100 de persoane, dar numărul participanților va depinde de mărimea locului de desfășurare, cu păstrarea a minimum
patru metri pătrați pe participant;
brutăriile și magazinele de pâine pot rămâne deschise până la ora 24:00;
este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice între orele 24:00 și 06:00;
cluburile și barurile de noapte își pot desfășura activitatea şi după ora 24:00, numai în spații închise şi cu condiția ca persoanele din încăpere să dețină certificatul
digital UE privind COVID (clienți, personal, artiști etc.);
cazinourile și sălile de pariuri pot rămâne deschise până la ora 24:00;
târgurile în aer liber sunt permise, iar participanții trebuie să poarte măști.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Toți călătorii străini care îndeplinesc condițiile de intrare în Republica Croația sunt
încurajați să anunțe din timp că vor trece frontiera de stat utilizând următoarea aplicație:
https://entercroatia.mup.hr/
În momentul traversării prin punctele de trecere a frontierei Republicii Croația și în
timpul șederii pe teritoriul statului croat, toate persoanele sunt obligate să respecte
măsurile epidemiologice și recomandările și instrucțiunile generale și speciale ale
Institutului croat de sănătate publică.
Pentru informații despre călătoriile în Croația recomandăm consultarea paginilor
oficiale: https://www.koronavirus.hr/
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate,
precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm consultarea paginii
oficiale a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova:
https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Budapesta:
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Ambasada Republicii Croația la București:
Rumunjska - MVEP • Rumunjski

Data, ora ultimei actualizări: 25.02.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Republica Federală Germania (acreditată prin cumul pentru Regatul
Danemarcei)
Danemarca

Începând cu data de 1 februarie 2022, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în
Danemarca vor respecta următorul regim de călătorie:
➢ Persoanele, care se află în posesia unei dovezi a trecerii prin boală sau a
imunizării cu unul dintre vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a
Medicamentelor (EMA) sau de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), nu vor
mai efectua un test anti-COVID-19 înainte sau după intrarea în Danemarca.
➢ Persoanele, care nu pot face dovada vaccinării sau a trecerii prin boală, vor
prezenta un test negativ PCR (nu mai vechi de 72 de ore) sau antigen (nu mai
vechi de 48 de ore) efectuat înaintea intrării în Danemarca. Varianta alternativă
presupune efectuarea unui test în cel mult 24 de ore după intrarea în Danemarca.
Copiii cu vârste mai mici de 15 ani sunt exceptați de la regula testării.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații legate de recomandări pentru toate statele pot fi accesate la:
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules;
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/krav-om-testog-isolation-ved-indrejse
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania (acreditată prin
cumul pentru Danemarca)
https://germania.mfa.gov.md/ro
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
Ambasada Regatului Danemarcei în Republica Moldova (cu sediul la București)
https://moldova.um.dk/
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Informația actualizată la: 11.03.2022

Estonia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Estonia:
1. STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE (modificate începând cu data de 14 martie 2022):
Călătorii internaționali sunt rugați să verifice condițiile de traversare a frontierei atât a
țării de destinație, cât și ale țării/țărilor de tranzit și să evalueze dacă călătoria este una
esențială. Statele pot impune măsuri adiționale pentru a preveni răspândirea noilor tulpini

de virus într-un termen scurt (inclusiv întreruperea zborurilor directe, modificări ale condițiilor de trecere a frontierei etc.).
Începând cu 10 iunie, Estonia folosește trei tipuri de certificate digitale COVID ale UE
care sunt în conformitate cu standardele comune ale UE: certificatul digital de vaccinare
COVID digital, certificatul de recuperare digital COVID al UE și certificatul de test digital COVID al UE. Comparativ cu certificatul anterior, noile certificate conțin coduri
QR care pot fi citite numai cu o aplicație specială.
Începând cu 1 martie 2022 a fost scoasă obligativitatea completării chestionarului pentru călători la intrarea în țară.
RESTRICȚII DE INTRARE:
Cursul de vaccinare este considerat finalizat și certificatul valabil din momentul obținerii protecției maxime conform instrucțiunilor producătorului respectiv:
- pentru vaccinul Pfizer/BioNTech Comirnaty, 7 zile calendaristice de la a doua
doză de vaccin;
- pentru vaccinul AstraZeneca Vaxzevria, 15 zile calendaristice de la a doua doză
de vaccin;
- pentru vaccinul Moderna COVID-19, 14 zile calendaristice de la a doua doză de
vaccin;
- pentru vaccinul Janssen COVID-19, la 14 zile calendaristice după o doză de
vaccin.
Începând cu 1 februarie 2022 Certificatele de vaccinare vor fi valabile doar 9 luni (270
zile). Perioada se calculează de la administrarea seriei primare de vaccinare formată în
general din 2 doze (sau, în cazul vaccinului Johnson și Johnson, dintr-o singură doză).
Certificatele de vaccinare bazate pe doze de rapel (booster) nu sunt limitate în timp. Detalii găsiți accesând link-ul: Questions and answers on coronavirus, related decisions and
changes (kriis.ee)
Este permisă trecerea frontierei de stat în Estonia pentru:
Cetățeni și rezidenți estonieni și membrii familiei acestora.
Cetățenii și rezidenții estonieni sunt admiși în țară, indiferent dacă sunt simptomatici sau nu;
Cetățenii și rezidenții Uniunii Europene, spațiului Schengen, Andorra, Monaco,
San Marino și Vatican, precum și deținătorii de vize de lungă ședere și membrii familiei acestora, cu condiția să fie asimptomatici;
Cetățenii țărilor enumerate în anexa 1 la recomandarea 2020/912 a Consiliului
Uniunii Europene, cu condiția să fie asimptomatici;
Cetățeni vaccinați și asimptomatici care au atins nivelul maxim de protecție
după ultima doză de vaccin din țări terțe pentru orice scop;
Cetățeni asimptomatici din țări terțe, care nu au finalizat un curs de vaccinare și
care ajung în Estonia pentru a lucra, a studia, a-și vedea familia sau cu un permis special, dacă au susținut un test RT-PCR pentru coronavirus SARS-CoV-2 72 cu ore înainte de a intra în Estonia sau un test rapid de antigen SARS-CoV-2 cu 24 de ore înainte
și poate furniza un certificat de rezultat negativ;
Cetățeni asimptomatici din țări terțe, care nu au finalizat un curs de vaccinare,
dacă tranzitează imediat teritoriul Estoniei pentru a ajunge în țara de reședință;
Republica Moldova cu o rată peste limita admisă este scoasă pentru perioada 14 – 20
martie din lista statelor pentru călătoriile neesențiale.

2. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
Excepții aplicate: transportatorii de mărfuri și materii prime, persoanele implicate în
transportul internațional de mărfuri și pasageri, persoanele implicate în activitatea tehnologică a unei companii care operează în Estonia, furnizorii de servicii medicale, diplomații, persoanele care sosesc în Estonia în cadrul cooperării militare internaționale,
iar persoanele cu permise speciale de intrare pot intra în Estonia.
Dacă ajungeți în Estonia, poate fi necesar să rămâneți în autoizolare timp de șapte zile
indiferent de țara de origine.
3. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (modificate începând cu data de 01 septembrie 2020):
cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de reședință, perioada care nu va depăși 72 de ore.
4. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Condiții actuale și restricții în vigoare pot fi accesate aici: Current restrictions | Kriis
5. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Information on countries and restriction on freedom of movement requirements for passengers | Kriis
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Information on countries and restriction on freedom of movement requirements for
passengers | Kriis
7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn
https://estonia.mfa.gov.md
Ambasada Estoniei în Republica Moldova
https://bucharest.mfa.ee
Data ultimei actualizări: 11.03.2022

Franța

Stare de urgență sanitară: DA
În vederea stopării răspândirii virusului Covid-19, este obligatorie prezentarea
permisului vaccinal în următoarele circumstanțe: accesul la spațiile de cultură și de
agrement, în cafenele, restaurante, centre comerciale, spitale, case de bătrâni, instituții
medico-sanitare, călătorii în avion, tren și autocar pentru traseele de lungă distanță.
Permisul vaccinal reprezintă:
- dovada vaccinării complete, inclusiv cu dozele de rapel (7 zile de la administrarea dozei
a doua a vaccinului Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 săptămâni de la administrarea
vaccinului cu o singură doză Johnson&Johnson; 7 zile de la administrarea vaccinului
persoanelor care au suferit de Covid) - https://attestation-vaccin.ameli.fr/;
- rezultatul testului RT-PCR sau antigenic pozitiv care atestă reabilitarea după Covid-19,
care datează cu cel puțin 11 zile și cel mult 6 luni.
- certificat medical privind contraindicația pentru vaccinare.
Restricții de intrare în Franța și categoriile exceptate:
Republica Moldova este clasată în zona portocalie.

Persoanele care călătoresc în Franța din Republica Moldova trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
Primul caz
Sunteți vaccinat(ă) – schema vaccinală trebuie să fie completă, inclusiv cu dozele de
rapel, cu un vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și
anume :
• cel puțin 4 săptămâni după doza unică (Johnson & Johnson);
• cel puțin 2 săptămâni după a doua doză (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield) sau cel puțin 2 săptămâni după o singură doza dacă
ați avut un antecedent de Covid-19;
• cel puțin 7 zile după o doză cu un vaccin ARNm (Pfizer sau Moderna) după vaccinarea cu un vaccin recunoscut de OMS.
Începând cu data de 1 februarie 2022, pentru ca schema vaccinală să fie completă,
persoanele de la vârsta de 18 ani și o lună care doresc să intre pe teritoriul francez
trebuie să fi primit o doză de vaccin suplimentară de tip ARN mesager cel târziu 9
luni după ultima doză administrată.
- Astfel puteți călători în Franța fără motiv imperios și fără efectuarea testului Covid.
- Va trebuie să completați o declarație pe onoare privind lipsa simptomelor de infectare
cu Covid-19 și lipsa contactului cu persoane confirmate pozitiv cu Covid-19.
- În cazul prezenței simptomelor, se va aplica măsura de autoizolare.
Al doilea caz
Nu sunteți vaccinat(ă), dar faceți parte din următoarele categorii de călători pentru care
se permite intrarea în Franța din afara spațiului european;
- La aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezentați testul PCR negativ
sau un test antigenic (care detectă proteina N a SARS-CoV-2) realizat în laboratoriu cu
cel mult 48 de ore înainte de plecare.
- Va trebuie să completați o declarație pe onoare privind lipsa simptomelor de infectare
cu Covid-19 și lipsa contactului cu persoane confirmate pozitiv cu Covid-19.
- De asemenea, să completați o declarație privind acordul de a fi supus unui test antigenic
sau a unui examen biologic de depistare virologică care va fi realizat la sosirea în Franța.
Prealabil e necesar de completat formularul pe site-ul https://passager.serveureos.org/
- La sosirea în Franța veți fi plasat în regim de autoizolare de 7 zile la o adresă
determinată, măsură care va fi verificată. Prin urmare, va trebui să prezentați un
justificativ de domiciliu sau gazdă (rezervare la hotel) adaptate pentru autoizolare. În
plus, va trebui să completați o declarație privind efectuarea un test PCR la finalul
perioadei de autoizolare.
Categoriile de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara UE în cazul
nevaccinării:
1. Cetățean francez, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil,
concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor;
2. Cetățean al Uniunii Europene sau al unei țări asociate, precum și soțul/soția acestora
(căsătorit, uniune civilă, partener, la prezentarea justificativelor) și copiii lor, care își au
reședința principală în Franța;
3. Cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere francez sau european
sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța, sau cei care
tranzitează Franța pentru a ajunge în țara de reședință din UE sau a unei țări asociate;

4. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată în temeiul
reîntregirii familiale sau a reîntregirii familiale a refugiaților. Beneficiari de protecție
subsidiară și apatrizi;
5. Profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid19, precum și soțul/soția acestora (căsătorit, uniune civilă, partener, la prezentarea
justificativelor) și copiii lor sau profesionist în domeniul sănătății recrutat ca stagiar
asociat;
6. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă durată de tip „pașaport de
talent” VLS, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu
prezentarea justificativelor) și copiii lor;
7. Student înscris la cursuri de limba franceză ca limbă străină în cadrul înscrierii la
studii universitare sau admis la concurs universitar sau înscris la studii universitare
pentru anul de studii 2021-2022. Cercetător care se stabilește în Franța la invitația unui
laborator de cercetare pentru activități de cercetare care necesită prezența sa fizică,
precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea
justificativelor) și copiii lor;
8. Lucrători sau prestatori de servicii de transport terestru, maritim și aerian,
inclusiv șoferii oricărui vehicul care transportă bunuri destinate utilizării pe teritoriul
Franței, precum și cei care tranzitează Franța sau călătoresc pentru a ajunge la locul de
plecare sau instruire;
9. Cetățean străin care se află în funcție într-o misiune diplomatică sau consulară sau
organizație internațională cu sediul în Franța, soțul/soția și copiii acestora sau cetățean
străin care se află în Franța din motiv profesional imperios, în baza unui ordin de misiune
emis de statul de origine ;
10. Cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională.
NB : Minorii de la 12 ani care nu sunt vaccinați, dar sunt însoțiți de un adult vaccinat, nu
vor trebui să prezinte atestările și declarațiile sus-menționate. Prezentarea testului PCR
sau antigenic rămâne în vigoare.
Sursa informației:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-et-de-voyage
https://md.ambafrance.org/COVID-19-Est-ce-que-je-peux-venir-en-France
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Germania

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Republica Federală Germania, precum și pe pagina de Facebook a
Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt.
1. RESTRICȚII DE INTRARE
Autoritățile germane au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le
diferenția în dependență de gravitatea situației pandemice în țară.
➢ Categoria I – zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului
SARS-CoV-2;
➢ Categoria II – zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de
SARS-CoV-2 (Republica Moldova a fost introdusă în această categorie începând
cu 23 ianuarie 2022).

Excepție de la această regulă se aplică persoanelor vaccinate complet. Condițiile
prealabile sunt:
1. persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară;
2. să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare;
3. vaccinul să fie omologat la nivelul UE și să se regăsească pe pagina web al Institutului Paul Ehrlich
La intrare în Germania, urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o
dovadă comparabilă de vaccinare în germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.
Certificatul trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a. datele personale ale persoanei vaccinate (cel puțin numele, prenumele și data nașterii);
b. data vaccinării și numărul de vaccinări;
c. denumirea vaccinului;
d. denumirea bolii împotriva căreia s-a făcut vaccinarea;
e. numele și adresa persoanei/instituției responsabile pentru efectuarea vaccinării
f. confirmarea în scris sau în format electronic cu o semnătură electronică sau un
sigiliu electronic calificat de către persoana responsabilă pentru efectuarea vaccinării;
*Obligația de a prezenta dovada vaccinării, vindecării sau testării revine tuturor
persoanelor care au atins vârsta de 6 ani.
În cazul în care o astfel de indicație nu este posibilă din motive practice de ordin
administrativ, eliberarea de către persoana/instituția responsabilă trebuie să fie
evidențiată în mod corespunzător, în special prin intermediul ștampilelor sau al
simbolurilor de stat.
Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea
tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format
PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. De
asemenea, pentru a evita obligativitatea carantinei, persoana urmează să încarce
dovada vaccinării pe site-ul sus-menționat și să o prezinte la cerere autorităților
germane competente pe suport de hârtie/în format electronic (i.e. Certificatul
Digital COVID cu indicarea QR-codului). În caz contrar, persoana este obligată să stea
în carantină până la prezentarea dovezii vaccinării în modul stabilit de autoritățile
germane.
2. CATEGORIILE EXCEPTATE
Pentru persoanele care nu sunt vaccinate complet cu un vaccin omologat la nivelul UE,
rămân în continuare valabile regulile de intrare în Germania, i.e. doar dacă există motive
care pot fi certificate la intrarea în țară, 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 minori). 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 o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului
este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2
însoțitori;
(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.
Precizăm că la intrare în Germania urmează să fie prezentat un test PCR sau antigen

negativ pentru infecția SARS-CoV-2 (de la 12 ani), efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea
deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană, engleză,
franceză, italiană sau spaniolă.
****
În cazul călătoriilor personalului calificat, urmează a fi prezentat 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. Confirmarea
certificatului de către Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea
facilita intrarea în RFG. Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul
Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.
Studenții ai căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției
de învățământ în acest sens.
Vizitele de scurtă durată în scopuri de familie sunt permise (important: doar pentru rude
de gradul I și II, precum soț, soție și copii minori), cu condiția că soțul/soția are un permis
de ședere legal pe teritoriul Germaniei. În cazul respectiv, urmează a fi prezentate
documentele de stare civilă (i.e. certificatul de căsătorie, certificatul de naștere) care
urmează a fi legalizate și supralegalizate în mod corespunzător. Vizitele simple de familie
pentru rudele de gradul I-II (i.e. copii care au atins majoratul, părinții copiilor majori,
frații și buneii) nu sunt permise, cu excepția celor ”indispensabile”, precum
înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de îmbolnăvire gravă. În cazurile
respective, urmează a fi prezentate documentele care certifică circumstanțele date și care
justifică necesitatea stringentă de călătorie în RFG.
De asemenea, sunt permise călătoriile în RFG în scopul încheierii căsătoriei cu un
cetățean german. În cazul unor deplasări de scurtă durată în RFG în scopul vizitării
partenerului de viață (prieten/prietenă) în raport cu care există o relație de lungă durată,
este nevoie de a prezenta invitația partenerului/partenerei cet. german, copia pașaportului
acestuia, o declarație de existență a relației a ambilor parteneri, precum și altor
documente care demonstrează legătura între aceștia (de ex. poze, corespondența
electronică, mesaje de pe rețelele de socializare, etc.).
Persoanele care sosesc din zonele de risc, după intrarea în Germania, urmează să
se autoizoleze pe termen de 10 zile (i.e. carantină). Verificarea îndeplinirii acestei
obligații este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor
introduse în fișa epidemiologică de către călător. Termenul carantinei poate fi redus
cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu a 5-a zi după ce a intrat pe
teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării autorităților germane
competente despre rezultatul negativ al testării. Testul pentru COVID-19 se poate
efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății plasează pe site
opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe informații le puteți obține
apelând la 116 117.
Persoanele urmează să notifice autoritatea locală responsabilă pentru domeniul sănătății.
Aceasta poate fi identificată în funcție de cod poștal al localității unde urmează a fi
efectuată carantina, disponibilă online pe https://tools.rki.de/PLZTool/.
Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea
tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format
PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. În cazul
neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a
condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la
25.000 EUR.
Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune
măsurile restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor.

Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi
consultate pe pagina Cancelariei Federale - https://www.bundesregierung.de/.
3. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Tranzitarea teritoriului german se permite în condițiile în care nu există căi alternative şi
dacă există consimțământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul
german urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte
persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei
epidemiologice.
Condițiile de tranzitare:
(1) durata aflării pe teritoriul Germaniei urmează a fi limitată la perioada necesară
pentru tranzitarea Germaniei în drum spre destinația finală;
(2) intrarea în statul-destinație finală este permisă călătorului (aceasta se demonstrează prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al statului respectiv, biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul respectiv,
etc.).
(3) Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Federale Germania pe cale aeriană având o escală pe un aeroport din Germania (inclusiv persoanele care trec
prin zona internațională de tranzit) urmează să prezinte un test PCR sau antigen
negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză.
(4) Tranzitarea pe cale terestră a teritoriului german dinspre statele catalogate
drept ”zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARSCoV-2” (categoria I) și ”zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri
de SARS-CoV-2” este permisă doar cu prezentarea unui test PCR sau antigen
negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania. Călătoria urmează a fi înregistrată online în prealabil pe
www.einreiseanmeldung.de.
•

4. 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/
Pentru informația aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta
prospectul electronic publicat disponibil în limba română –
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_
RO.pdf?__blob=publicationFile
precum
și
în
limba
rusă
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_
RU.pdf?__blob=publicationFile
5. 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
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Data ultimei actualizări 11.03.2022
Grecia

STARE DE URGENȚĂ: NU
Cetățenii moldoveni pot călători, inclusiv în scop turistic, pe teritoriul Greciei.
Condițiile de intrare:
Toți călătorii care sosesc în Republica Elenă, de la vârsta de 5 ani, vor prezenta:
1. Este obligatorie completarea formularului de localizare a pasagerilor (PLF)
nu mai târziu de ziua precedentă înainte de intrarea în țară. Familiile pot trimite
un formular comun e-PLF. Formularul poate fi găsit aici: https://travel.gov.gr/#/ (Pentru informații suplimentare, puteți contacta compania aeriană. Informațiile de contact detaliate ale companiilor aeriene sunt furnizate pe
site-ul: https://www.aia.gr/traveler/travellers-info/airlines/)
2. Intrarea călătorilor din statele membre ale Uniunii Europene (UE) și Acordul
Schengen, precum și cele treizeci și trei (33) țări din afara UE care au aderat la
Sistemul Digital de certificare COVID al UE (Certificat Digital Covid al Uniunii
Europene, EUDCC), și anume: San Marino, Albania, Andorra, Armenia, Vatican, Macedonia de Nord, Georgia, Elveția, El Salvador, Emiratele Arabe Unite,
Regatul Unit, Islanda, Israel, „Chinese Taipei (nerecunoscut ca stat din Grecia),
Liechtenstein, Liban, Maroc, Muntenegru, Moldova, Monaco, Norvegia, Noua
Zeelandă, Ucraina, Uruguay, Panama, Capul Verde, Serbia, Singapore, Thailanda, Togo, Turcia, Tunisia, Insulele Feroe, este permis cu demonstrarea unui
certificat digital european COVID-19:
a) Certificat de vaccinare: (aa) cel puțin paisprezece (14) zile de la vaccinarea
împotriva COVID-19 și nu mai mult de nouă (9) luni de la finalizare vaccinare
de bază sau (ab) fără limită de timp pentru călătorii care au primit și doza de
rapel. Certificatul european digital de vaccinare trebuie sa conțină numele
persoanei, așa cum este menționat în pașaport, tipul vaccinului administrat,
numărul de doze și data aplicării,
sau
b) Certificat de recuperare după boală.
Certificatul european digital de recuperare după boală, eliberat la paisprezece
(14) zile după primul test pozitiv și valabilitatea acestuia durează până la o sută
optzeci (180) de zile.
Posesorii certificatului de vaccinare și certificatului de recuperare după
boală nu sunt obligați sa prezinte un test negativ de coronavirus COVID19.
3. Rezultatul negativ al unui test de laborator PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore
înainte de plecare. (rezultatul fiind emis de un laborator acreditat, în una din
limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,)

sau,
4.

rezultatul negativ al unui test rapid antigen, efectuat cu cel mult 24 ore înainte
de plecare.

Prezentarea testului PCR negativ COVID -19 sau testului rapid negativ este
obligatorie pentru categoria de călători care nu detin certificat de vaccinare sau de
recuperare după boală.
Suplimentar, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc testări aleatorii. Dacă
rezultatul testului este pozitiv, persoana va fi plasată în carantină pentru 5 zile (după 5
zile, în caz de continuare a simptomelor carantina se prelungește pana la dispariția
completă a acestora).
De asemenea, pentru călătorii în Republica Elenă, recomandabil este efectuarea testelor
repetate în a doua și a patra zi de la sosirea în țară.
Intrarea vizitatorilor în țară nu presupune includerea lor în procesul de vaccinare. Cu
toate acestea, prezentarea unui certificat de vaccinare facilitează semnificativ
procedurile la sosire.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
1.Masca este obligatorie în spațiile de tip deschis și închis, inclusiv în sălile de sport
și localurile distractive. Nu va fi folosită doar atunci când se consumă alimente sau
băuturi. Totodată, s-a anunțat că folosirea unei măști duble sau a unei măști armate
KN-95 este obligatorie în supermarketuri.
2. Sunt interzise evenimentele publice sau private în spații deschise de divertisment
de Crăciun. Parcurile tematice sunt excluse din prezentul regulament. Testarea si
prezentarea self testului negativ este obligatorie înainte de orice eveniment social
(inclusiv pentru posesorii certificatului de vaccin sau serologic).
Persoanelor fizice care nu respectă obligația de a folosi masca, regulile de păstrare
a distantei de un metru și jumătate între persoane, precum si celelalte reguli sau
abateri, va fi impusă amendă administrativă de trei sute (300) euro.
Pentru persoanele nevaccinate, intrarea în spațiile de tip închis (magazine
comerciale, autorități publice, săli de sport, muzee, teatre, cinematografe, frizerii
ș.a.) este interzisă.
Intrarea în spațiile de tip deschis (cafenele, restaurante în aer liber) este posibilă doar
cu prezentare testului de laborator (PCR sau test rapid) negativ.
Excepții este intrarea în magazinele alimentare și farmacii.
Angajații din toate sectoarele vor trebui să facă două teste rapide pe săptămână.
A. Călătoriile către insule vor fi permise pasagerilor cu condiția prezentării:
• PCR negativ Covid-19 – în ultimele 72 ore (rezultatul fiind emis de un laborator
acreditat, în una din limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,) sau
• Rapid test – în ultimele 48 ore, sau
• confirmarea însănătoșirii (test serologic - de la 2 la 6 luni), sau
• confirmarea vaccinării (după 14 zile de la aplicarea ultimei doze (rapel))
✓ Minorii cu vârsta de până la 12 ani, nu vor prezenta testul PCR
✓ Minorii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani prezintă un autotest (self
test), efectuat cu douăzeci și patru (24) de ore înainte de călătoria programată.

B. Călătoriile între insule ale aceleiași unități regionale, este posibilă cu condiția
prezentării unui autotest (self test), efectuat fie săptămânal, fie în termen de douăzeci și patru (24) de ore înainte de călătoria preconizată.
Călătoriile între insulele intermediare din diferite regiuni, este posibilă cu
condiția prezentării documentelor de vaccinare sau certificatelor prin metoda
PCR cu 72 de ore sau rapid test cu 48 de ore. (fie în format electronic prin
intermediul site-ului https://sea.travel.gov.gr/#/ fie în formă tipărită).
Completarea și prezentarea formularului „Pre-îmbarcare pentru localizarea unui
pasager” este obligatorie, în timpul îmbarcării și se prezentată împreună cu biletul de
călătorie. Formularul poate fi găsit aici: https://sea.travel.gov.gr/#/ (se prezintă în
format electronic sau în formă tipărită). Nu se prezintă formularul „Pre-îmbarcare
pentru localizarea unui pasager” în cazul călătoriilor între insule.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Este permis doar pentru călătoriile esențiale (transport mărfuri, cazuri umanitare,
pentruangajați ai Misiunilor Diplomatice și Organizațiilor Internaționale).
Toți călătorii care sosesc în Republica Elenă, de la vârsta de 5 ani, vor prezenta:
1. Până la 14.03.2022 toți călătorii trebuie să completeze formularul de localizare
a pasagerilor (PLF) nu mai târziu de ziua precedentă înainte de intrarea în țară.
Familiile pot trimite un formular comun e-PLF. Formularul poate fi găsit aici:
https://travel.gov.gr/#/
2. Intrarea călătorilor din statele membre ale Uniunii Europene (UE) și Acordul
Schengen, precum și cele treizeci și trei (33) țări din afara UE care au aderat la
Sistemul Digital de certificare COVID al UE (Certificat Digital Covid al Uniunii
Europene, EUDCC), și anume: San Marino, Albania, Andorra, Armenia, Vatican, Macedonia de Nord, Georgia, Elveția, El Salvador, Emiratele Arabe Unite,
Regatul Unit, Islanda, Israel, „Chinese Taipei (nerecunoscut ca stat din Grecia),
Liechtenstein, Liban, Maroc, Muntenegru, Moldova, Monaco, Norvegia, Noua
Zeelandă, Ucraina, Uruguay, Panama, Capul Verde, Serbia, Singapore, Thailanda, Togo, Turcia, Tunisia, Insulele Feroe, este permis cu demonstrarea unui
certificat digital european COVID-19:
a) Certificat de vaccinare: (aa) cel puțin paisprezece (14) zile de la vaccinarea
împotriva COVID-19 și nu mai mult de nouă (9) luni de la finalizare vaccinare
de bază sau (ab) fără limită de timp pentru călătorii care au primit și doza de
rapel. Certificatul european digital de vaccinare trebuie sa conțină numele
persoanei, așa cum este menționat în pașaport, tipul vaccinului administrat,
numărul de doze și data aplicării,
sau
b) Certificat de recuperare după boală.
Certificatul european digital de recuperare după boală, eliberat la paisprezece
(14) zile după primul test pozitiv și valabilitatea acestuia durează până la o sută
optzeci (180) de zile.
Posesorii certificatului de vaccinare și certificatului de recuperare după
boală nu sunt obligați sa prezinte un test negativ de coronavirus COVID19.
3.

Rezultatul negativ al unui test de laborator PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore
înainte de plecare. (rezultatul fiind emis de un laborator acreditat, în una din

limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,)
sau,
4.

rezultatul negativ al unui test rapid antigen, efectuat cu cel mult 24 ore înainte
de plecare.

Prezentarea testului PCR negativ COVID -19 sau testului rapid negativ este
obligatorie pentru categoria de călători care nu detin certificat de vaccinare sau de
recuperare după boală.
Suplimentar, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc testări aleatorii. Dacă
rezultatul testului este pozitiv, persoana va fi plasată în carantină pentru 5 zile (după 5
zile, în caz de continuare a simptomelor carantina se prelungește pana la dispariția
completă a acestora).
De asemenea, pentru călătorii în Republica Elenă, recomandabil este efectuarea testelor
repetate în a doua și a patra zi de la sosirea în țară.
Intrarea vizitatorilor în țară nu presupune includerea lor în procesul de vaccinare. Cu
toate acestea, prezentarea unui certificat de vaccinare facilitează semnificativ
procedurile la sosire.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
1.Masca este obligatorie în spațiile de tip deschis și închis, inclusiv în sălile de sport
și localurile distractive. Nu va fi folosită doar atunci când se consumă alimente sau
băuturi. Totodată, s-a anunțat că folosirea unei măști duble sau a unei măști armate
KN-95 este obligatorie în supermarketuri.
2. Sunt interzise evenimentele publice sau private în spații deschise de divertisment
de Crăciun. Parcurile tematice sunt excluse din prezentul regulament. Testarea si
prezentarea self testului negativ este obligatorie înainte de orice eveniment social
(inclusiv pentru posesorii certificatului de vaccin sau serologic).
Persoanelor fizice care nu respectă obligația de a folosi masca, regulile de păstrare
a distantei de un metru și jumătate între persoane, precum si celelalte reguli sau
abateri, va fi impusă amendă administrativă de trei sute (300) euro.
Pentru persoanele nevaccinate, intrarea în spațiile de tip închis (magazine
comerciale, autorități publice, săli de sport, muzee, teatre, cinematografe, frizerii
ș.a.) este interzisă.
Intrarea în spațiile de tip deschis (cafenele, restaurante în aer liber) este posibilă doar
cu prezentare testului de laborator (PCR sau test rapid) negativ.
Excepții este intrarea în magazinele alimentare și farmacii.
Angajații din toate sectoarele vor trebui să facă două teste rapide pe săptămână.
A. Călătoriile către insule vor fi permise pasagerilor cu condiția prezentării:
• PCR negativ Covid-19 – în ultimele 72 ore (rezultatul fiind emis de un laborator
acreditat, în una din limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,) sau
• Rapid test – în ultimele 48 ore, sau
• confirmarea însănătoșirii (test serologic - de la 2 la 6 luni), sau
• confirmarea vaccinării (după 14 zile de la aplicarea ultimei doze (rapel))
✓ Minorii cu vârsta de până la 12 ani, nu vor prezenta testul PCR
✓ Minorii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani prezintă un autotest (self

test), efectuat cu douăzeci și patru (24) de ore înainte de călătoria programată.
B. Călătoriile între insule ale aceleiași unități regionale, este posibilă cu condiția
prezentării unui autotest (self test), efectuat fie săptămânal, fie în termen de douăzeci și patru (24) de ore înainte de călătoria preconizată.
Călătoriile între insulele intermediare din diferite regiuni, este posibilă cu
condiția prezentării documentelor de vaccinare sau certificatelor prin metoda
PCR cu 72 de ore sau rapid test cu 48 de ore. (fie în format electronic prin
intermediul site-ului https://sea.travel.gov.gr/#/ fie în formă tipărită).
Completarea și prezentarea formularului „Pre-îmbarcare pentru localizarea unui
pasager” este obligatorie, în timpul îmbarcării și se prezentată împreună cu biletul de
călătorie. Formularul poate fi găsit aici: https://sea.travel.gov.gr/#/ (se prezintă în
format electronic sau în formă tipărită). Nu se prezintă formularul „Pre-îmbarcare
pentru localizarea unui pasager” în cazul călătoriilor între insule.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Este permis doar pentru călătoriile esențiale (transport mărfuri, cazuri umanitare,
pentruangajați ai Misiunilor Diplomatice și Organizațiilor Internaționale).
Alte informații utile și surse oficiale de documentare:
Informații oficiale complete, la pagina: www.travel.gov.gr
Harta
de siguranță și protecție
pagina:https://covid19.gov.gr/covid-map
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INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Atena
https://grecia.mfa.gov.md/
Ambasada Greciei la București
http://www.mfa.gr/romania
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Irlanda
3. STARE DE URGENȚĂ: NU
4. RESTRICȚII DE INTRARE:
ATENȚIE!
Începând cu 6 martie curent, persoanele care călătoresc în Irlanda, NU MAI
TREBUIE SĂ PREZINTE la sosire dovada vaccinării, dovada recuperării sau
un rezultat negativ al testului PCR.
Testare sau carantină după sosire în Irlanda NU MAI ESTE NECESARĂ.

Orice persoană care dezvoltă simptome COVID-19 în timp ce se află în Irlanda
ar trebui să urmeze îndrumările HSE privind izolarea și să efectueze testarea
antigenului sau PCR, după caz.
Totodată, începând cu 6 martie curent, călătorilor în Irlanda nu li se mai cere
să completeze Formularul de localizare a pasagerilor COVID-19.
Accesând linkul de mai jos veți găsi informații detaliate.
www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-internationaltravel/#travelling-to-ireland
5. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Nu sunt restricții.
6. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Condiții actuale pot fi accesate aici.
www.gov.ie/en/publication/3361b-public-health-updates/
7. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
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/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Italia

1. STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență este extinsă pe întreg teritoriul național
italian până la data de 31 martie 2022.
În conformitate cu ordonanța ministrului italian al sănătății din 22 februarie curent,
începând cu data de 1 martie 2022 (și până la 31 martie 2022) încetează măsurile
prevăzute de ordonanțe ale ministrului sănătății din 28 septembrie 2021, 22 octombrie 2021, 14 decembrie 2021 și 27 ianuarie 2022. În special, listele de țări sunt
eliminate și regulile de intrare pe teritoriul italian vor fi identice pentru toți,
indiferent de țara de unde vin. Intrarea în Italia va fi permisă prin prezentarea:
• Formularului digital de localizare a pasagerilor, care poate fi accesat aici:
EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu)
• Certificatului verde Covid-19 (certificat de vaccinare, certificat de vindecare
sau test molecular – valabil 72 de ore sau antigen negativ – valabil 24 de
ore);

În cazul nedepunerii uneia dintre certificările de mai sus, se aplică măsura de
carantină pe o perioadă de 5 zile cu obligația de a efectua la sfârșitul perioadei un
test molecular sau antigenic.
Copiii cu vârsta sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau antigenic.
Alte detalii, precum și textul integral al ordonanței pot fi accesate aici:
Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia – Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
2. CATEGORIILE EXCEPTATE: Se permite intrarea în Republica Italiană, chiar
dacă au călătorit în ultimele 14 zile în statele restricționate (inclusiv Republica
Moldova), pentru următoarele motive:
a) motive de muncă;
b) urgență absolută;
c) motive de sănătate;
d) motive de studiu;
e) întoarcerea acasă, la domiciliu sau la reședință;
f) intrarea pe teritoriul național de către cetățenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ale statelor parte a Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul
Vatican;
g) intrarea pe teritoriul național de către membrii familiei persoanelor fizice
menționate la litera f), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva
2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004
(conform Directivei 2004/38/CE 1 , categoria membru de familie cuprinde, de
exemplu, soțul sau soția, un partener cu care cetățeanul UE a contractat un
parteneriat înregistrat, precum și descendenții direcți cu vârsta sub 21 de ani);
h) intrarea pe teritoriul național a resortisanților țărilor terțe rezidente pe termen
lung în temeiul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003
privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung,
precum și resortisanții țărilor terțe al căror drept de ședere derivă din alte dispoziții
europene sau din legislația națională;
i) intrarea pe teritoriul național a membrilor familiei persoanelor fizice menționate
la litera h), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004;
l) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul sau reședința unei
persoane menționate la literele f) și h), chiar dacă nu conviețuiește, dar există o
dovadă de relație afectuoasă stabilă;
m) participarea sportivilor, tehnicienilor, arbitrilor, reprezentanți ai presei străine
și persoane însoțitoare la competiții sportive recunoscute de interes național
preeminent cu prevederea Comitetul Național Olimpic Italian (CONI) și Comitetul
Italian Paraolimpic (CIP) și reglementate printr-un protocol de securitate specific
adoptat de organizația sportivă care organizează evenimentul.
Călătoriile pentru turism nu sânt permise.
Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al
Republicii Italiene este disponibil un CHESTIONAR (în limba italiană și engleză) cu
ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile din/spre
Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

1

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliul... - EUR-Lex (europa.eu)

3. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Ca regulă generală, pasagerii aflați în
tranzit în zona UE+ sunt scutiți de restricțiile de călătorie temporară. Cetățenii UE
care intră în UE dintr-o țară terță, precum și membrii de familie ai acestora,
indiferent de cetățenia lor, sunt scutiți de restricțiile de călătorie, indiferent dacă se
întorc sau nu în țara lor de cetățenie sau de reședință. Pasagerii care călătoresc
dintr-o țară din afara UE într-o altă țară din afara UE pot tranzita zona de
tranzit internațional a aeroporturilor situate în spațiul Schengen. Călătorii
(indiferent de naționalitate) care tranzitează Italia într-un vehicul privat timp de
mai puțin de 36 de ore sunt scutiți de autoizolare. Cei care călătoresc în interes de
serviciu, sănătate sau necesitate absolută, timp de mai puțin de 120 de ore, sunt, de
asemenea, scutiți de autoizolare.
4. MĂSURI PE PLAN INTERN: Decretul-lege nr.52 din 22 aprilie 2021, prevede
aplicarea măsurilor pentru reluarea treptată a activităților economice și sociale, în
conformitate cu necesitatea de a conține răspândirea epidemiei COVID-19. Pe baza
acestor dispoziții și a ordonanțelor ministrului sănătății, se aplică măsurile
preconizate pentru zone galbene și albe. Consultați aici harta actualizată privind
zonele de risc din Republica Italiană. Făcând clic pe hartă este posibil să vizualizați
întrebările frecvente referitoare la dispozițiile în vigoare în zona în cauză. Trebuie
remarcat faptul că această secțiune ține seama doar de măsurile introduse de
dispozițiile naționale. Regiunile și provinciile autonome pot adopta dispoziții
restrictive suplimentare specifice, de natură locală.
5.
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă documentați
din surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe și
Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:
• http://www.viaggiaresicuri.it/
• https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
• http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
• https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decretoiorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dallestero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu
ovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&
menu=vuoto&tab=5
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu
ovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&
menu=aChiRivolgersi
• https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/15638
• https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safecovid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
• https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-andcovid/italy/index_ro.htm
Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate,
precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați
pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii
Moldova: https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19

7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Roma
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Consulatul General al Republicii Moldova la Milano
https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Consulatul Republicii Moldova la Padova
https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Letonia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1.STARE DE URGENȚĂ: NU.
2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Începând cu 1 martie 2022, pentru intrarea în Republica Letonia este necesară
prezentarea unuia dintre următoarele documente:
• certificatul interoperabil UE privind vaccinarea/vindecarea de Covid-19 (într-un
dispozitiv inteligent sau pe suport de hârtie). Lista țărilor din afara UE, printre
care și Republica Moldova (din 15 noiembrie 2021), a căror certificate sunt echivalate cu certificatul UE interoperabil Covid este disponibilă pe site-ul Comisiei
Europene:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
(rubrica „Recunoașterea de către UE a certificatelor Covid emise de țări terțe (nonUE)”).
• certificatul de vaccinare/vindecare Covid-19, eliberat în SUA, Regatul Unit, Australia sau Canada
• rezultatul negativ al testului Covid-19 (PCR efectuat în ultimele 72 de ore sau un
test antigen efectuat în ultimele 48 de ore)
Cerințele sus-menționate nu se aplică în următoarele situații:
• în cazul copiilor sub 12 ani;
• angajații, membrii echipajului furnizorilor de servicii de transport de marfă și
pasageri, echipaje de pasageri, marfă sau călătorii tehnice. Șoferi profesioniști de
camioane și autobuze, care la solicitarea poliției frontierei de stat sau a poliției de
stat, trebuie să prezinte un permis de conducere de categoria corespunzătoare, un
permis de conducere tahograf digital sau un tahograf din ultima zi lucrătoare,
precum și un certificat eliberat de către angajator care să ateste că este angajat în
domeniul transportului internațional; formatul și conținutul certificatului trebuie
să fie conform modelului elaborat de Comisia Europeană;
• navigatorii și membrii marinei comerciale care se află în drum spre sau se întorc
de pe o navă;
• pasagerii companiilor aeriene care traversează teritoriul Republicii Letonia în
tranzit, cu condiția că de a nu părăsi terminalele aeroportului și prezentării dovezii următorului zbor, care urmează să aibă loc în următoarele 24 de ore;
• curierii diplomatici din Letonia sau din străinătate sau curieri diplomatici ad-hoc
care pot prezinta un document oficial care să confirme statutul lor și numărul de
colete care constituie valiză diplomatică;

•
•
•
•

personalul misiunilor diplomatice și consulare străine, al organizațiilor internaționale și al reprezentanțelor acestora acreditate în Letonia, precum și membrii familiei acestora;
persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui Letoniei, Saeima (Parlamentului leton), Guvernului sau a membrilor acestuia, Curții Constituționale,
Curții Supreme, Oficiului de Stat de Audit sau a unui minister;
deținătorii pașaportului diplomatic al Republicii Letonia, personalul tehnic care
îi însoțește, precum și funcționarii publici și angajații serviciului diplomatic sau
consular în îndeplinirea funcțiilor oficiale;
experții și comercianții străini care intră în Republica Letonia în contextul cooperării internaționale pentru a oferi sprijin în problemele legate de apărarea națională și securitatea națională și asistență în asigurarea ordinii și siguranței publice
și a supravegherii frontierelor, precum și funcționarii cu grad de serviciu special
al instituțiilor din sistemul Ministerului de Interne care revin în Republica Letonia după acordarea unei astfel de asistențe în străinătate.

Dacă persoana nu poate prezenta un certificat interoperabil valabil privind
vaccinarea/vindecarea sau un rezultat negativ al unui test Covid-19 (PCR sau antigen),
transportatorul are dreptul să-i refuze îmbarcarea.
De asemenea, toate persoanele care intră în Republica Letonia pe cale aeriană, inclusiv
posesorii certificatului interoperabil de vaccinare/vindecare/test negativ la Covid-19, vor
putea efectua voluntar testarea gratuită Covid-19 sau la solicitarea personalului
aeroportului, poliției de frontieră de stat și ofițerilor poliției de stat.
Este interzisă intrarea în Letonia din țări cu risc foarte ridicat. În prezent, Letonia nu a
inclus nici o țară în această categorie. Actualizările pot fi urmărite pe pagina web a
Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor: https://www.spkc.gov.lv/lv
3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară):
Interdicția de intrare dintr-o țară cu risc foarte ridicat nu se aplică persoanelor care
călătoresc în Republica Letonia cu scopul angajării, executării obligațiilor sau invitațiilor
stipulate de autoritățile de aplicare a legii (procuraturi, instanțe), cursuri, studii,
reîntregirea familiei, primirea serviciilor medicale, tranzitul sau însoțirea copiilor minori,
precum și revenirea la locul de reședință permanent, participarea la înmormântare sau
alte motive umanitare.
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Condițiile de tranzitare pe cale terestră a teritoriului Republicii Letonia sunt identice
condițiilor de intrare descrise mai sus. Persoanele care tranzitează Republica Letonia pe
cale aeriană sunt scutite de necesitatea prezentării certificatului de
vaccinare/vindecare/testare Covid-19 cu condiția să nu părăsească terminalele
aeroportului și să prezente dovada următorului zbor, care urmează să aibă loc în
următoarele 24 de ore.
5. MĂSURI PE PLAN INTERN
Măsurile pe plan intern privind siguranța epidemiologică sunt prezentate desfășurat în
Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr. 662 – „Măsuri de siguranță epidemiologică
pentru limitarea răspândirii infecției de Covid-19”, adoptat la 28 septembrie 2021:
https://likumi.lv/ta/id/326513 și Portalul informațional de stat privind răspândirea Covid19 în Letonia: https://covid19.gov.lv/ (disponibile și în limbile engleză și rusă, în
dependență de actualizările la zi).
Regulile de sănătate și siguranță diferă de la persoană la persoană în funcție de

prezența/absența certificatului de vaccinare/vindecare de Covid-19. Certificatul digital
de vaccinare/vindecare de Covid-19 (cod QR) trebuie prezentat de fiecare dată când este
necesar să se confirme și să se verifice vaccinarea/vindecarea de Covid-19 sau rezultatele
testelor.
Cu referire la măsurile generale de siguranță epidemiologică, fiecare persoana trebuie:
- să respecte cerințele generale de siguranță epidemiologică și protocoalele sau
recomandările de securitate;
- să reducă contactele și să solicite celorlalți să respecte protocoalele de siguranță;
- să respecte distanța și să evite adunările;
- să poarte corect măștile de față (măști medicale sau aparate respiratorii fără supapă);
- să aerisească încăperile, să-și dezinfecteaze mâinile și să asigure disponibilitatea
dezinfectantilor;
- să respecte prevederile de izolare și carantină la domiciliu;
- să prevină riscul de infectare a altora.
De asemenea, a fost introdusă obligativitatea purtării măștilor medicinale sau măștilor
de tipul FFP2 - FFP3 sau KN95 la locurile de muncă, în magazine, în transportul public
sau în alte locuri publice, atât pentru persoanele nevaccinate, cât și pentru cele vaccinate.
Excepție de la regulă sunt copiii sub 7 ani. Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani pot
folosi măști inclusiv și non-medicale (din țesătură).
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
- Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr. 662 – „Măsuri de siguranță epidemiologică
pentru limitarea răspândirii infecției de Covid -19”, adoptat la 28 septembrie 2021:
https://likumi.lv/ta/id/326513 (disponibil și în limba rusă, în dependență de actualizările
la zi),
- Portalul informațional de stat privind răspândirea Covid-19 în Letonia:
https://covid19.gov.lv/ (disponibil și în limbile engleză și rusă, în dependență de
actualizările la zi).
- Pagina oficială a Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia:
https://www.mk.gov.lv/lv
- Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia:
https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spreadcovid-19
- Garda Frontierei de Stat: https://www.rs.gov.lv/lv, solicitări telefonice la +371
67075616
- Pagina Centrului pentru prevenirea și controlul bolilor din Republica Letonia:
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Riga
https://letonia.mfa.gov.md/
Cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, sau cu caracter de urgență pot
contacta Ambasada la numărul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numărul de urgență
+371 29 99 79 61. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.
Ambasada Republicii Letonia la Chișinău
https://www.mfa.gov.lv/en/moldova

Actualizat: 11.03.2022
Lituania
STARE DE URGENȚĂ: DA
Începând cu 1 iulie 2021, în Republica Lituania este în vigoare starea de urgență
națională, care impune anumite restricții pe plan intern și de intrare în țară, din
cauza situației epidemiologice COVID-19.
RESTRICȚII DE INTRARE
✅ Începând cu 15 februarie 2022, cetățenii Republicii Moldova li se permite
intrarea în Republica Lituania, dar cei care nu îndeplinesc criteriile de vaccinare
sau de recuperare vor fi obligați să prezinte un rezultat negativ al testului
(https://sam.lrv.lt/en/news/no-more-restrictions-on-arrivals-from-the-eu).
Cetățenii Republicii Moldova care sosesc în Republica Lituania nu vor mai fi obligați să
îndeplinească criteriile de scutire sau să obțină un permis special de intrare, totuși testarea
pentru COVID-19 va fi necesară pentru următoarele persoane:
➡️ nu au fost vaccinate deloc împotriva bolii COVID-19;
➡️ nu au fost vaccinate în cadrul unei scheme complete de vaccinare sau nu au trecut de
14 zile de la vaccinarea completă;
➡️ au fost vaccinate cu vaccinuri nerecunoscute în Lituania;
➡️ au fost vaccinate complet cu mai mult de 270 de zile înainte și nu au primit o doza de
rapel;
➡️ nu au suferit de boala COVID-19 pe o perioadă de 180 de zile.
Persoanele care sosesc din Republica Moldova dar nu îndeplinesc criteriile de vaccinare
și recuperare în vigoare în Lituania vor trebui să fie supuse unui test PCR cu cel puțin 72
de ore înainte de călătorie.
!!! Certificatele de vaccinare emise de către autoritățile Republicii Moldova sunt
recunoscute de partea lituaniană, dacă cetățenilor li s-a administrat un vaccin
aprobat la nivelul UE (Comirnaty, Spikevax, Janssen, Vaxzevria, Covishield sau
Nuvaxovid).
✅ IMPORTANT!!! Toate persoanele, inclusiv copiii care călătoresc în Lituania,
înainte de îmbarcarea în tren, autobus, avion, cu maximum 48 de ore anterior intrării în
acest stat sunt obligați să se înregistreze online la Centrul Național de Sănătate
Publică al Lituaniei (Formularul) și prezentarea confirmării prin QR codul emis la
înregistrare.
✅ Autoritățile lituaniene publică săptămânal la pagina de internet lista statelor afectate
de pandemia de COVID-19: LIST OF COUNTRIES AFFECTED BY COVID-19 AND
REQUIREMENTS (valid from 27 September to 3 October) | National Public Health
Center under the Ministry of Health (lrv.lt)
CATEGORIILE EXCEPTATE
(cărora li se permite intrarea în Lituania)
- atleți de performanță, specialiști și instructori sportivi, personalul medical pentru
sportivi, care participă în competiții internaționale;
- persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Lituania 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;
- membrii delegațiilor oficiale;
- membrii echipajelor angajați în companii lituaniene ce efectuează transport comercial internațional;
- profesioniștii din domeniul sănătății care vin în Lituania pentru a oferi servicii medicale;
- 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;
- 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 art. 13 alin. (4) din Legea privind investițiile și planurile de investiții în Lituania;
- studenții străini sosiți la studiu în instituțiile de învățământ acreditate din Republica
Lituania;
✅ Detalii complete cu privire la excepțiile de la măsurile de izolare și testare pentru
COVID-19 pot fi consultate la pagina de internet: ISOLATION AND TESTING
EXEMPTIONS | National Public Health Center under the Ministry of Health (lrv.lt)
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Este permisă tranzitarea cetățenilor străini în următoarele cazuri:
- în drum de reîntoarcere spre țara lor de reședință;
- în cazul unei solicitări motivate din partea altui stat;
- persoanele care efectuează tranzit facilitat de pe teritoriul Federației Ruse către regiunea Kaliningrad și înapoi (acest tranzit de persoane se efectuează numai prin
punctul de trecere a frontierei Kena și punctul de trecere a frontierei cu calea ferată
Kybartai, în condițiile stabilite de ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania);
Trecerea frontierei de stat lituaniene:
Intrarea persoanelor fizice și a vehiculelor private pe teritoriul Lituaniei poate fi efectuată
prin toate punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv cele din aeroporturi și porturile
maritime internaționale.
Ieșirea (persoanelor fizice și a vehiculelor private) de pe teritoriul Lituaniei este permisă
după cum urmează:
- pin toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Letonia și Polonia;
- prin punctele de control la frontieră Medininkai - Kamenyj Log, Šalčininkai - Benjekoni, Raigardas - Privalka (frontiera cu Republica Belarus);
- prin punctul de trecere Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sovetsk (frontiera
cu Federația Rusă).
Pentru transportul diplomatic: intrarea/ieșirea sunt permise la toate punctele de trecere a
frontierei de stat.
Pentru echipaje/personalul companiilor de transport (care efectuează transport comercial
internațional sau efectuează transport comercial internațional în toate tipurile de
vehicule):

-

toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica Letonia și Republica Polonă;
Medininkai - Kamenyj Log, Šalčininkai - Benjekoni, Raigardas - Privalka (frontiera
cu Republica Belarus);
Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sovetsk (frontiera cu Federația Rusă).

Puncte de trecere a frontierei:
- Pe cale rutieră: punctele de trecere Medininkai - Kamenyi Log, Raigardas - Privalka,
Šalčininkai - Benjekoni, Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė – Sovetsk, Lavoriskes-Kotlovka și pe la toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica
Letonia și Republica Polonia.
Intrarea pe teritoriul Republicii Lituania a persoanelor și/sau a mașinilor lor personale de
pasageri este permisă numai pe la punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica
Letonia și Republica Polonia (cele cu Federația Rusă și Belarus fiind deschise doar
traficului de marfă).
- Pe cale ferată: punctul de frontieră al gării Vilnius, Stasylos - Benjekoni, Kena-Gudagai, Kybartai - Nesterov și pe la toate punctele de trecere a frontierei de stat cu
Republica Letonia și Republica Polonia.
În cazul transportului feroviar comercial internațional de marfă, trecerea frontierei se
poate face și pe la punctul de control al frontierei feroviare Pagigiai – Sovetsk.
- Pe cale aeriană: punctele de frontieră ale aeroporturilor internaționale Vilnius, Kaunas, Palanga și Šiauliai.
- Pe cale maritimă: porturile Pilies, Malkų įlankos, terminalul petrolier Būtingė și
punctul de trecere a frontierei Molo.
RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA (inclusiv cu
dubla cetățenie română) CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE/DINSPRE
REPUBLICA MOLDOVA:
În cazul tranzitului rutier recomandăm verificarea condițiilor de călătorie din toate statele
prin care tranzitați (https://reopen.europa.eu/en și http://www.mae.ro/node/51880) cu
accent pe cele mai folosite rute spre țară Lituania – Polonia – Slovacia – Ungaria –
România – RM sau Lituania (Klaipeda) - Germania (Kiehl) – Austria – Ungaria –
România - RM. Cetățenii RM (inclusiv cu dubla cetățenie română) care doresc să
călătorească pe ruta de feribot Klaipeda-Kiehl sunt sfătuiți să contacteze direct operatorul
de transport pentru informații actualizate și achiziționarea biletelor – DFDS – tel
+37046323232,
web:
https://www.dfds.com/.../keltai-i-baltijos.../kylis-klaipeda
(compania recomandă achiziționarea biletelor în avans, online).
Cetățenii RM (inclusiv cu dubla cetățenie română) care se află pe teritoriul Lituaniei și
doresc să se deplaseze către România/RM sunt sfătuiți să evalueze posibilitățile de
deplasare pe cale aeriană cu precizarea că se este necesar să se informeze în prealabil
despre condițiile de călătorie din statele de tranzit/escală. Pentru informații actualizate,
vă adresăm rugămintea de a verifica pagina de internet a Ministerului lituanian al
Transporturilor și Comunicațiilor - https://sumin.lrv.lt/.../travel-restrictions-regarding...
și ale principalelor aeroporturi (Vilnius - https://www.vilnius-airport.lt/en/, Kaunas https://www.kaunas-airport.lt/?lang=en și Klaipeda - https://www.palanga-airport.lt/en).
MĂSURI PE PLAN INTERN
Pe teritoriul Republicii Lituania sunt impuse anumite reguli de conduită socială, în
contextul stopării răspândirii virusului COVID-19:

-

-

Începând cu 17 ianuarie 2022 pentru participarea la evenimente publice desfășurate
în spații închise va fi necesar purtarea măștilor de tip respirator (standard FFP2).
De asemenea, este recomandat și pentru evenimentele desfășurate în aer liber, unde
distanța de 2 metri dintre persoane nu poate fi menținută. Excepție sunt copiii până
la vârsta de 6 ani și unele persoane cu probleme de sănătate.
Începând cu 1 octombrie 2021 toate persoanele sunt obligate să poarte mască de
protecție în spațiile publice de tip închis, și anume: în domeniul comerțului, locurilor
de prestare a serviciilor, instituții, întreprinderi sau organizații, organizarea muncii
sau a proceselor educaționale, în timpul evenimentelor etc., de asemenea excepție
sunt copiii până la 6 ani și unele persoanele cu dizabilități;

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 Republicii Lituania:
https://urm.lt/default/en/important-covid19
Centrul Național de Sănătate Publică al Republicii Lituania:
https://nvsc.lrv.lt/en/
Ministerul Sănătății al Republicii Lituania
https://sam.lrv.lt/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Vilnius:
https://lituania.mfa.gov.md/
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Vilnius
Ambasada Lituaniei la Chișinău:
https://md.mfa.lt/md/en/
Malta

Data ultimei actualizări: 11.03.2022
RESTRICȚII DE INTRARE ÎN MALTA: Republica Moldova se regăsește în
lista țărilor / zone roșii, fapt care presupune următoarele condiții de călătorie în
Malta:
1) Toți pasagerii trebuie să prezinte o declarație de deplasare completată și un
formular de localizare a pasagerilor. Formularul de localizare a pasagerilor poate fi
accesat de pe https://app.euplf.eu . Există sisteme pentru verificarea originii
pasagerilor care sosesc în Malta. O declarație falsă va fi considerată o infracțiune.
2) Un certificat de vaccinare valid recunoscut de autoritățile malteze. Certificatul de
vaccinare moldovenesc eliberat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova este
recunoscut de către autoritățile malteze. Lista integrală a certificatelor de vaccin
recunoscute poate fi consultată aici: Travel To Malta (gov.mt)
Dacă nu sunt îndeplinite toate criteriile de mai sus, persoanele vor trebui să treacă printro perioadă de carantină obligatorie de 14 zile în conformitate cu Standardele de carantină

pentru călători: Standards for quarantine of travellers entering the Maltese
IslandsVersion 53.pdf (gov.mt).
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pentru informații suplimentare despre călătoriile din/spre Malta, recomandăm să Vă
documentați din surse oficiale privind alertele de călătorie:
• https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid19/Pages/travel.aspx
• https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid19/Documents/Welcome%20to%20Malta.pdf
Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate,
precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați
pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii
Moldova: https://mfa.gov.md/ro
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Regatul Țărilor de Pentru informații oficiale privind regulile de călătorie în Regatul Țărilor de Jos accesați
Jos
pagina
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-thenetherlands-from-abroad
! Recomandăm ca, înainte de a planifica o călătorie în Regatul Țărilor de Jos, să
contactați Oficiul din Chișinău al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica
Moldova, pentru a afla informații oficiale actualizate privind restricțiile de
călătorie în această țară.
Datele
de
contact
ale
Oficiului
sunt
disponibile
pe
pagina
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/aboutus/embassy-office-in-chisinau
•

STARE DE URGENȚĂ: NU

Majoritatea măsurilor restrictive aplicate pe plan intern, vor înceta la 25 februarie 2022.
Pentru măsurile care continuă să rămână în vigoare după această dată, a se vedea
capitolul „MĂSURI PE PLAN INTERN”.
•

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 25.02.2022 până la
revizuire):
Restricțiile de intrare în Regatul Țărilor de Jos diferă în dependență dacă persoana,
inclusiv cetățeanul Republicii Moldova, a inițiat călătoria în una din următoarele două
grupuri de țări și regiuni:
Grupul 1: țările membre ale Uniunii Europene și Spațiului Schengen, Andora, Insulele
Faroe, Groenlanda, Monaco, San Marino, Svalbard (Spitsbergen), Orașul Vatican, partea
caraibiană a Regatului Țărilor de Jos;
Grupul 2: oricare altă țară, inclusiv Republica Moldova.

1. Restricții ce vizează cetățenii Republicii Moldova care sosesc în Regatul Țărilor
de Jos din țările Grupului 1:
Cetățenii Republicii Moldova care sosesc în Regatul Țărilor de Jos din oricare țară din
Grupul 1 sunt obligați să dețină proba vaccinării, recuperării după infecția Covid-19 sau
certificatul privind rezultatul negativ al testului Covid-19.
Pentru acest scop, călătorii urmează să prezente certificatul Covid digital al UE. Mai
multe informații cu privire la acest certificat pot fi consultate pe pagina
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
Certificatul devine valabil după 14 zile din data administrării ultimei doze de vaccin în
cazul vaccinurilor cu două doze și după 28 de zile în cazul vaccinului cu o singură doză
Johnson & Johnson.
Certificatul încetează să mai fie valabil la expirarea perioade de 270 de zile din data
administrării ultimei doze de vaccin. Această regulă nu se aplică pentru persoanele care
și-au administrat doza booster.
2. Restricții ce vizează cetățenii Republicii Moldova care sosesc în Regatul Țărilor
de Jos din țările Grupului 2, inclusiv din Republica Moldova:
Cetățenii Republicii Moldova care sosesc în Regatul Țărilor de Jos din afara spațiului
Uniunii Europene sau Schengen, inclusiv călătorii din Republica Moldova, sunt obligați:
a) să dețină certificat privind rezultatul negativ la testul Covid-19, indiferent dacă
sunt vaccinați sau dacă s-au recuperat după Covid-19.
Notă: Sunt scutite de la această cerință persoanele specificate la capitolul
„CATEGORII EXCEPTATE” de mai jos;
b) să completeze înainte de călătorie declarația de sănătate.
Notă: Nu există scutiri de la această cerință.
a) Cerințe față de certificatul de testare Covid-19:
Testele acceptate sunt testul NAAT (PCR) făcut cu cel mult 48 de ore înainte de plecare
sau testul antigen făcut cu cel mult 24 de ore înainte de plecare.
Cerințele față de certificatul de testare:
• Documentul poate fi atât pe hârtie cât și digital;
• Sunt acceptate testele: 1) Pentru testul PCR - testul molecular NAAT (PCR) de
tipul PCR, RT PCR, LAMP, TMA sau mPOST realizate nu mai mult decât cu 48
de ore înaintea călătoriei; 2) Pentru testul rapid – testul antigen realizat nu mai
mult decât cu 24 de ore înaintea călătoriei;
• Rezultatul testului trebuie să fie indicat ca fiind „negative” sau „not detected”
pentru SARS-CoV-2;
• Certificatul trebuie să conțină: 1) numele și prenumele titularului așa cum figurează în pașaport sau cartea de identitate; 2) data și ora testării; 3) denumirea/numele, datele de contact, logo-ul și ștampila instituției, medicului sau laboratorului
care au efectuat testul;
• Certificatul trebuie să fie redactat în una din următoarele limbi: neerlandeză, engleză, germană, franceză, italiană, portugheză sau spaniolă.

b) Declarația de sănătate:
Declarația de sănătate urmează a fi completată înainte de începerea călătoriei pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.
Formularul
declarației
poate
fi
descărcat
de
pe
adresa
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid19/documents/publications/2021/07/20/covid-19-and-flying-health-declaration-form
•

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară fără prezentarea rezultatului negativ al testului Covid-19)

Lista actualizată a excepțiilor de la obligația de prezentare a certificatului privind
rezultatul negativ la testul Covid-19 poate fi consultată pe pagina oficială a guvernului
olandez:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-fromabroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/exemptions
• PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Cetățenii Republicii Moldova aflați în spațiul Schengen pot tranzita Regatul Țărilor de
Jos pe cale terestră. În cazul în care statul Schengen de destinație are în vigoare
interdicții de intrare pentru străini, cetățenii RM vor fi admiși în tranzit prin Regatul
Țărilor de Jos dacă vor prezenta dovada că dețin dreptul de a intra în țara de destinație.
Cetățenii Republicii Moldova pot tranzita aeroportul internațional Schiphol/
Amsterdam, pentru a face transferul la un zbor spre o altă destinație non-UE, cu condiția
că nu părăsesc zona de tranzit non-Schengen și dețin bilet pentru un zbor de conexiune
confirmat care urmează a fi operat nu mai târziu de 48 de ore din momentul sosirii
cetățeanului non-UE în aeroport.
Totodată, regulile privind tranzitarea Regatului Țărilor de Jos se vor aplica individual, în
funcție
de
situația
fiecărei
persoane.
Mai
multe
detalii
aici:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-fromabroad/checklist-transit-or-short-stay
•

MĂSURI PE PLAN INTERN (valabile începând cu data de 25.02.2022 până la
data de 15.03.2022):
- În cazul unui rezultat pozitiv la testarea pentru Covid-19, se va respecta autoizolarea pentru o perioadă de 5 zile. Totuși, autoizolarea va putea fi întreruptă după această
perioadă doar dacă simptomele de infecție nu s-au manifestat pentru cel puțin 24 de ore;
- Se va lucra la oficiu nu mai mult de jumătate din timpul de muncă;
- În localurile publice (restaurante, cinematografe, muzee, teatre și incinte sportive), în cazul prezenței unui public mai mare de 500 de persoane, se aplică obligativitatea repartizării locurilor de ședere și purtarea măștii în cazul părăsirii locului de ședere
repartizat;
- În localurile publice (cluburi de noapte, discoteci, festivaluri) cu o prezență mai
mare de 500 de persoane și fără locuri de ședere repartizate, se aplică obligativitatea
prezentării certificatului negativ la testul Covid-19 (informații cu privire la cerințele față
de certificat pot fi consultate pe pagina https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-coronatoegangsbewijs/negatief-testbewijs/negatieve-testuitslag-regelen-voor-een-activiteit

- Purtarea măștii de protecție este obligatorie în transportul public și în aeroporturi.
Nerespectarea cerinței de purtate a măștii se sancționează cu o amendă în mărime de 95
euro.
•

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe
teritoriul Regatului Țărilor de Jos, accesați pagina:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
Pentru întrebări frecvente privind restricțiile de călătorie în vigoare în Regatul Țărilor de
Jos, accesați pagina:
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travelrestrictions-for-the-netherlands
Pentru informații curente privind starea epidemiologică în Regatul Țărilor de Jos,
accesați pagina:
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information
•

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos
https://olanda.mfa.gov.md/
Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, cu sediul în România
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/aboutus/embassy-in-bucharest
Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/aboutus/embassy-office-in-chisinau
Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Polonia
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE)
Persoanele care sosesc în Polonia din afara Uniunii Europene, din afara spațiului
Schengen și din afara Turciei, trebuie să respecte una dintre următoarele condiții:
1) Prezentarea unui test COVID 19 (test PCR sau antigen), efectuat cu 24 de ore
înainte de trecerea frontierei. Termenul de 24 ore se calculează de la
momentul rezultatului testului.
Din 18 decembrie, copiii sub 5 ani nu trebuie să facă testul.
Obligația de a efectua testul se aplică și persoanelor vaccinate!!!
2) Prezentarea unui test efectuat pe aeroport până la trecerea frontierei;

3) Din 18 decembrie, testul poate fi efectuat pe aeroport în termen de 3 ore de la
trecerea frontierei, Important !!!În acest caz, procedura de eliberare a călătorului de
obligația de carantină va depinde doar de inspecția sanitară.
Persoanele care nu prezintă un rezultat negativ al testului vor trebui să treacă în carantină
de 14 zile.
Persoanele cărora li s-a impus carantina în Republica Polonă vor putea face un test după
trecerea a minim 8 zile de la intrarea pe teritoriul acestui stat, cu mențiunea că ziua
trecerii frontierei polone nu se ia în considerare. (Exemplu: Dacă se trece frontiera
polonă la 1 iulie, atunci la 9 iulie se poate efectua un test care suspendă măsura
carantinei). Măsura carantinei se suspendă dacă se obține un rezultat negativ al unui test
tip RT-PCR, a cărui contravaloare nu este finanțată din fonduri publice.
Măsuri aplicabile persoanelor care sosesc în Polonia din statele membre ale Uniunii
Europene , din spațiul Schengen și din Turcia:
Indiferent de mijlocul de transport utilizat pentru intrarea în Polonia (colectiv, individual
sau care trec frontiera pe jos), călătorii sunt supuși măsurii de carantină pentru o perioadă
de 10 zile, cu excepția cazului în care îndeplinesc una din următoarele condiții:
•
persoanele care au fost vaccinate pentru COVID-19 cu un vaccin autorizat în UE
sau inclus în lista vaccinurilor autorizate pentru comercializare pe teritoriul
Republicii Polone (prin administrarea ambelor doze, vaccinarea completă fiind luată
în considerare la 14 zile după încheierea procesului de vaccinare). Vaccinarea poate
fi certificată printr-un Certificat Digital UE COVID sau alt document redactat în
limba polonă sau engleză care să ateste vaccinarea.
•
persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, cu cel puțin 6 luni
înainte de ziua trecerii frontierei Republicii Polone. Pacienții recuperați trebuie să
prezinte un document care confirmă infectarea anterioară, eliberat în limba polonă
sau engleză, inclusiv prin Certificatul Digital UE COVID.
•
persoanele prezintă un rezultat negativ al testului COVID-19, certificat printr-un
Certificat Digital UE COVID sau un alt document eliberat în limba polonă sau
engleză. Testul trebuie efectuat nu mai devreme de 48 de ore înainte de trecerea
frontierei polone.
•
copiii cu vârsta de până la 12 ani care călătoresc sub supravegherea adulților care
sunt vaccinați împotriva COVID-19 sau au fost testați negativ pentru COVID-19.
•
persoanele cărora li se aplică excepțiile enumerate în § 3 din Regulamentul
Consiliului de Miniștri din 6 mai 2021 privind stabilirea anumitor restricții, ordine și
interdicții în legătură cu apariția stării de epidemie.
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora le este permisă intrarea în Polonia)
1. cetățeni ai Republicii Polonia,
2. străinii care sunt soți sau copii ai cetățenilor Republicii Polonia sau rămân în
îngrijirea lor permanentă,
3. străini cu card polonez,
4. străinii care călătoresc cu avionul care, după sosirea în Polonia, rămân pe
teritoriul țării noastre nu mai mult de 24 de ore și au un bilet de avion care confirmă
plecarea din Polonia în termen de 24 de ore, începând cu momentul sosirii pe
teritoriul Poloniei,
5. membrii misiunilor diplomatice, oficii consulare și reprezentanți ai
organizațiilor internaționale și membri ai familiilor acestora, precum și alte
persoane care trec frontiera Republicii Polonia pe baza unui pașaport diplomatic,

6. străinii cu drept de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii
Polonia,
7. străini cu dreptul de a lucra pe teritoriul Republicii Polonia, adică străini cu
drept de muncă în aceleași condiții ca și cetățenii polonezi, cu permis de muncă,
certificat de înscriere în evidența muncii sezoniere, declarație privind încredințarea
muncii
unui
străin
pe
teritoriul
Republicii
Polonia
care:
desfășoară
activități
pe
teritoriul
Republicii
Polonia
sau
- prezintă documente care demonstrează că angajarea va începe imediat după
trecerea frontierei
8. 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 transportul de pasageri,
9. șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional
sau al transportului internațional combinat, care călătoresc pe teritoriul Republicii
Polonia cu alte mijloace de transport decât vehiculul utilizat pentru transportul
rutier:
pentru
a
se
odihni
pe
teritoriul
țara
de
ședere,
- după ce s-a odihnit în străinătate, după cum sa menționat mai sus, și după o pauză
în exercitarea muncii în circumstanțele specificate în Legea privind programul de
lucru al șoferilor.
10. studenții care studiază în Polonia și tutorii lor care trec granița cu studenții
pentru a permite această învățare,
11. studenți, participanți la studii postuniversitare și formare de specialitate și alte
forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia,
12. oamenii de știință care desfășoară activități de cercetare sau dezvoltare în
Polonia,
13. cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Asociației
Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic
European sau Confederația Elvețiană și soții și copiii acestora
14. străini cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung al
Uniunii Europene, pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, stat
membru al Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind
economia europeană Area, Confederația Elvețiană sau Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord și soții și copiii acestora, pentru a călători pe teritoriul
Republicii Polonia, la locul de reședință sau de ședere,
15. străinii care călătoresc cu o aeronavă în sensul art. 2 puncte 1 din Legea din 3
iulie 2002 - Legea aviației care operează un zbor internațional, care sunt cetățeni
din: Georgia, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Thailandei, Republica
Coreea, Republica Tunisia, Uniunea Australiană, Israel, Statele Unite ale Americii
sau au dreptul de ședere pe teritoriul acestor țări,
16. persoanele care trec frontiera poloneză pe baza unei vize naționale în scopul
repatrierii sau a unei vize pentru a veni în Polonia ca membru al familiei imediate
a repatrierului,
17. străini a căror sosire are loc în legătură cu participarea, în calitate de concurent,
membru al personalului de pregătire, medic, kinetoterapeut sau arbitru, la
competiții sportive internaționale organizate pe teritoriul Republicii Polonia de o
federație sportivă internațională care operează în olimpice sau paralimpice sport
sau altul recunoscut de Comitetul Olimpic Internațional sau organizat de o
organizație sportivă internațională cu o gamă continentală care aparține unei astfel
de federații sau unei asociații sportive poloneze, precum și jurnaliști acreditați,
după ce a documentat ofițerului poliției de frontieră faptul competiției, data și

natura participării la o scrisoare relevantă emisă de organizatorul competiției sau
certificată de competența într-o anumită asociere sportivă poloneză.
18. străinii care trec frontiera Republicii Polonia pe baza unei vize eliberate în
scopul sosirii din motive umanitare, din cauza interesului statului sau a obligațiilor
internaționale,
19. cetățeni ai Republicii Belarus,
20. pescari în sensul art. 2 pct. 9 din Legea din 11 septembrie 2019 privind munca
la bordul navelor de pescuit (Journal of Laws, pct. 2197) sau a navigatorilor în
sensul art. 2 punctul 3 din Legea muncii maritime din 5 august 2015 (Jurnalul
Legilor 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:
- navigatorii sau pescarii care merg la port, de asemenea, prin alte mijloace de
transport decât nava, pentru a se angaja pe o navă sau pentru a se întoarce la locul
de reședință, de asemenea alte mijloace de transport decât nava, după încetarea
angajării pe navă - de asemenea în tranzit pe teritoriul Republicii Polonia;
- persoanele care prestează muncă sau prestează servicii pe nave sau pe platforme
de producție și foraj în larg, pe baza unei relații, altele decât un contract de muncă
pentru navigatori;
21. străinii care au obținut o viză pentru a participa la Polonia. Business Harbor,
22. antreprenori străini și reprezentanți ai entităților comerciale străine care trec
frontiera poloneză în scopuri comerciale, care au fost înștiințați de un post
diplomatic al unei țări date acreditate în Republica Polonia și au obținut acordul
ministrului responsabil cu afacerile externe pentru o astfel de vizită,
23. cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și soții și
copiii lor.
24. persoanele a căror sosire are loc în legătură cu participarea la un concurs
internațional sau la un festival de muzică organizat pe teritoriul Republicii Polone de
către o instituție de cultură de stat sau locală, în calitate de participant, interpret, jurat,
jurnalist acreditat sau tutore al unui participant sau interpret sau executant, după ce au
documentat unui ofițer de grăniceri faptul de a organiza un concurs sau un festival,
data și natura participării la concurs sau festival o scrisoare corespunzătoare emisă de
organizatorul evenimentului,
25. participanții la programul Erasmus+ și la proiectele Corpului european de
solidaritate, după documentarea participării lor la un anumit proiect unui ofițer al
Poliției de Frontieră;
26. străini minori care sunt copii sau rămân în grija permanentă a străinilor
menționați la punctele 3, 6 sau 7;
27. persoanele a căror sosire are loc în legătură cu participarea, în calitate de
participant, la o conferință internațională organizată pe teritoriul Republicii Polone de
către o instituție a administrației publice de stat sau locale, a cărei organizare
constituie punerea în aplicare a obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional
încheiat de Republica Polonă, după ce au documentat unui ofițer de grăniceri faptul
de a organiza o conferință internațională, data și natura participării, printr-o scrisoare
emisă de organizatorul evenimentului.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Persoanele care sosesc în Polonia cu avionul și se află doar în tranzit (au un bilet de avion
care confirmă plecarea din Polonia), pot rămâne în zona de tranzit, dar nu mai mult de
24 de ore de la momentul sosirii în Polonia, fiind exceptate de la obligația intrării în
carantină.

Persoanele care se deplasează în Polonia cu avionul au obligaţia de a completa un
formular electronic referitor la locaţia în care vor sta în Polonia (KLP - Karta Lokalizacji
Podróżnego/Passenger Locator Form ), care poate fi obţinut accesând linkul: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/home, sau, alternativ, un formular pe hârtie similar,
pus la dispoziție de echipajul avionului.
Dreptul de a tranzita teritoriul Republicii Polone 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 Confederația Elvețiană, precum și
soții și copiii acestora, pentru a călători pe teritoriul Republicii Polone spre locul de
reședință sau de ședere.
MĂSURI PE PLAN INTERN (valabile până la data de 31 ianuarie 2022):
Purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile publice închise, inclusiv în
autobuze, tramvaie și trenuri, autoturisme (atunci când se călătorește cu persoane cu care
nu se locuiește zilnic), magazine, bănci, piețe și oficii poștale, cinematografe și teatre,
cabinete medicale, clinici, spitale, saloane de masaj, biserici, școli, universități, birouri şi
alte clădiri publice.
Sunt exceptate de la această măsură doar persoanele care deţin un document medical în
acest sens.
Nu mai există obligația de a purta mască în spaţii deschise. Este obligatorie respectarea
distanțării fizice în spațiile publice de cel puțin 1,5m.
Transportul public:
Vehiculele de transport public pot transporta călători maxim la capacitatea mașinii.
Purtarea măștii de protecție în vehiculele de transport public este obligatorie.
Centrele comerciale:
Centrele comerciale, mall-urile, magazinele de construcții, magazinele de mobile
funcționează cu respectarea unui regim sanitar strict.
De asemenea, va exista o limită de persoane - maxim 1 persoană la 15 m2.
Restaurante:
Restaurantele își desfăşoară activitatea şi în spaţii închise, cu respectarea unui regim
sanitar strict, incluzând asigurarea unui grad de ocupare de maxim 30%, precum și a
distanței de siguranță între mese și a unei limite de persoane la masă.
Persoanele vaccinate al căror certificat a fost verificat nu sunt incluse în această limită a
gradului de ocupare.
Activitatea hotelieră:
Hotelurile sunt deschise pentru publicul larg, cu respectarea unui grad de ocupare de
maxim 30%. Persoanele vaccinate complet şi grupurile de copii sub 12 ani nu sunt
incluse în această limită.
Adunări publice:
La adunări, întâlniri sau evenimente publice în aer liber pot participa maxim 100 de
persoane. Persoanele vaccinate complet nu sunt incluse în această limită.
Participanții trebuie să păstreze o distanță de 1,5 m unul de celălalt și să poarte mască de
protecție.
Târguri, expoziții, congrese, conferințe
Târgurile, congresele și conferințele pot fi organizate cu respectarea unei limite de 1
persoană la 15m2
Educație:
Toți elevii și studenții participă la cursuri în regim normal.

Important! În perioada 20 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, cursurile în școlile primare
și gimnaziale se va desfășura în regim online.
Evenimentele culturale:
Bibliotecile, galeriile de artă și muzeele sunt deschise, cu respectarea unei limitei de 1
persoană la 15m2
Toate cinematografele și teatrele sunt deschise, cu asigurarea unui grad de ocupare de
maxim 30%.
Persoanele vaccinate al căror certificat a fost verificat nu sunt incluse în această limită a
gradului de ocupare.
Ceremonii religioase:
Gradul maxim de ocupare în biserici va fi de maxim 30%.
Persoanele vaccinate al căror certificat a fost verificat nu sunt incluse în această limită a
gradului de ocupare.
Piscine/Săli de sport/diverse centre:
Sălile de gimnastică, cluburile și centrele de fitness, solariile sunt deschise pentru
publicul larg, cu respectarea unei limite de 1 persoană la 15m2.
Piscinele, parcurile acvatice şi facilităţile sportive indoor sunt, de asemenea, deschise,
cu asigurarea unui grad de ocupare de maxim 30%. Limita maximă de ocupare a
tribunelor va fi de 30%.
Persoanele vaccinate complet nu sunt incluse în această limită a gradului de ocupare.
Centre de recuperare medicală, centrele SPA, sanatorii:
Activităţile s-au reluat pentru persoanele care sunt complet vaccinate sau deţin un
rezultat negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (efectuat cu maxim
4 zile înainte de începerea procedurilor terapeutice).
Frizerii și saloane de înfrumuseţare:
Frizeriile, saloanele de coafură și de înfrumusețare sunt deschise, cu asigurarea unui
regim sanitar strict.
Nunți, botezuri şi alte evenimente familiale speciale:
Se pot organiza evenimente în spaţii exterioare și interioare, la care pot participa maxim
100 de persoane cu respectarea unui regim sanitar strict. Persoanele vaccinate complet
nu sunt incluse în această limită.
Din 15 decembrie - cluburile de noapte, discotecile și alte locuri de dans vor fi închise,
cu excepția zilei de 31 decembrie, când se aplică o limită maximă de 100 de persoane.
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 Republicii Polone - 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
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Portugalia

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE: Pe cale aeriană: Este restricționat traficul aerian spre și
dinspre Portugalia a tuturor zborurilor, cu excepția zborurilor autorizate: dinspre și către
statele care fac parte din Uniunea Europeană, țările asociate Schengen (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda, Elveția), Australia, Brazilia, Canada, Chile, China, Coreea de Sud,
SUA, Iordania, Kuweit, Noua Zeelandă, Qatar, Rwanda, Arabia Saudită, Singapore,
Taiwan, Ucraina, Regatul Unit, Emiratele Arabe Unite, Uruguay și regiunile
administrative speciale din Hon Kong și Macao.
Intrarea cetățenilor Republicii Moldova cu pașaport biometric în scopuri turistice sau
vizite neesențiale NU ESTE permisă
CATEGORIILE EXCEPTATE: (cărora li se permite intrarea în țară) 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, inclusiv rezidenților în Portugalia; cetățenilor țărilor terțe în cazul
călătoriilor esențiale efectuate din motive profesionale, de studiu, de reuniune familială,
de sănătate sau din motive umanitare.
Companiile aeriene vor permite îmbarcarea pasagerilor zborurilor cu destinație sau
escală
* un certificat digital COVID UE;
*sau un certificat digital covid UE valabil pentru testare sau recuperare;
*sau un certificat de vaccinare valabil ( cu un program complet de vaccinare sau un rapel
pentru vaccin;
*sau un certificat de recuperare eliberat de o țară terță, în condiții reciproce: Albania,
Andorra, Armenia, Cabo Verde, El Salvador, Insulele Feroe, Georgia, Israel, Islanda,
Liban, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă,
Macedonia de Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Elveția, Taiwan,
Thailanda, Tunisia, Togo, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit,
Uruguay, Vatican:
* sau test RT-PCR sau test de amplificare a acidului nucleic (NAAT) sau a unui test rapid
antigen (TRAg) pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu rezultat negativ,
efectuat în cele 72 de ore, respectiv 24 de ore anterioare orei îmbarcării;
*toți pasagerii trebuie să completeze un on-line formularul Passenger Locator Card și să
prezinte confirmarea la check-in. Formularul îl găsiți aici:
• https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
*Copiii până la 12 ani nu prezintă teste la COVID-19.
ZBORURI INTERNE:
Măsurile de control nu se aplică pentru zborurile interne.
Pe cale terestră:
• Cetățenii din țările UE considerate a fi cu risc scăzut sau moderat trebuie să dețină
un certificat digital COVID UE, sub formă de vaccinare, testare sau recuperare;
• Cetățeni din țări din afara UE și din țările UE considerate cu nivel de risc sporit
(cod roșu) trebuie să prezinte certificat digital COVID UE, sub formă de testare
sau recuperare sau Test RT-PCR negativ efectuat în ultimele 72 ore sau test antigen negativ rapid, efectuat în ultimele 24 ore.
• PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Cetățenii străini fără rezidență în Portugalia care fac escală într-un aeroport național
trebuie să aștepte zborurile de legătură în interiorul aeroportului. Se menține măsura
controlului obligatoriu al temperaturii corporale prin intermediul termometrelor cu
infraroșu a tuturor pasagerilor care sosesc pe teritoriul național. Temperatura corporală
relevantă este cea egală sau superioară valorii 38o C. Astfel, orice pasager a cărui
temperatură este egală sau superioară valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat către
structurile medicale care funcționează pe aeroporturile naționale, pentru repetarea

măsurării temperaturii și în vederea efectuării unui test molecular în cazul în care situația
o justifică.
• MĂSURI PE PLAN INTERN: de la 01.12.2021
• Mască obligatorie în spații publice;
• Recomandare generală pentru testare periodică;
• Certificat digital obligatoriu de vaccinare la accesul în restaurante, unități turistice și cazare locală, evenimente, săli de sport;
• Test negativ obligatoriu (chiar și pentru cei vaccinați) la accesul vizitelor la domiciliu și pacienților în unitățile sanitare, evenimente, locuri de sport.
MĂSURI GENERALE:
• Păstrarea igienei mâinilor și a regulilor de conduită respiratorie;
• Reguli de ocupare și de distanțare fizică: păstrarea distanței fizice de 2 metri;
• Igienizarea cu regularitate a spațiilor, suprafețelor și produselor care intră în contact direct cu clienții. Disponibilizarea soluțiilor dezinfectante cutanate la intrarea
și ieșirea din unitățile comerciale.
Utilizarea măștii:
- Spații, unități și centre comerciale cu o suprafață mai mare de 400 m2;
- Magazine pentru cetățeni;
- Școli și creșe, cu excepția spațiilor de agrement în aer liber;
- Săli de concerte, săli de expoziții cinematografice cinematografice, săli de
congrese, locuri pentru evenimente de natură corporativă, locuri improvizate
pentru evenimente sau altele asemenea;
- Carcase pentru evenimente și sărbători sportive, facilități și servicii de sănătate
• ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
COVID-19 | Medidas Implementadas em Portugal | www.visitportugal.com
https://covid19estamoson.gov.pt/
Prevenção dos viajantes | SNS24
•
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Lisabona
https://portugalia.mfa.gov.md/
Ambasada
Portugaliei
la
București,
https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt

România

Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Slovacia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
SITUAȚIE DE URGENȚĂ: DA – Guvernul slovac a prelungit situația de urgență
impusă în contextul evoluțiilor legate de pandemia de COVID-19.
Din data de 26 februarie 2022, este în vigoare și o situație de urgență impusă de
evoluțiile din Ucraina.
Autoritățile din Slovacia au ridicat măsura carantinei instituite în luna noiembrie 2021,
fiind eliminată interdicția de deplasare pe timpul nopții, în intervalul orar 23.00-5.00.
Măsurile interne de gestionare a pandemiei au fost flexibilizate din data de 26 februarie
2022. Astfel, regimurile OTP, OP și OP+ au fost desființate și toate operațiunile pot fi

deschise în modul de bază (tuturor persoanelor, cu respectarea unor măsuri de gestionare
a pandemiei).
Începând cu data de 4 februarie 2022, sunt aplicabile o serie de noi modificări, generate
de armonizarea cu măsurile aplicabile la nivelul UE, care limitează la 9 luni perioada de
valabilitate a vaccinului și care conduc, în consecință, la reducerea valabilității
Certificatului COVID la 9 luni. De asemenea, în conformitate cu noile măsuri,
persoanele care au trecut prin boală şi care deţin un certificat în acest sens sunt tratate în
mod similar persoanelor vaccinate. Totodată, ca urmare a noilor măsuri, perioada de
carantină a fost redusă de la 10 la 5 zile, fiind stabilită posibilitatea suspendării măsurii
dacă persoana în cauză prezintă rezultatul negativ al unui test PCR, care poate fi efectuat
imediat după intrarea pe teritoriul Republicii Slovace.
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
REGIMUL FRONTIERELOR:
Regimul de intrare este guvernat de un sistem de alertă care a intrat în vigoare în
luna iunie 2021 și care răspunde la provocările generate de răspândirea variantei
delta a virusului SARS-CoV-2. Sistemul de alertă prevede efectuarea de controale
prin intermediul Poliției de frontieră, în funcție de încadrarea Republicii Slovace în
una dintre următoarele trei faze:
Gradul I – faza verde: monitorizare prin intermediul Poliției de frontieră pe bază de
verificări aleatorii (ca parte a sarcinilor obișnuite).
Gradul II – faza portocalie: majoritatea persoanelor care intră pe teritoriul Republicii
Slovace vor fi verificate. Ora verificării va fi strict stabilită în funcție de categoria
punctului de trecere a frontierei. Unele puncte de trecere a frontierei interne, mai puțin
importante, vor fi închise.
Gradul III – faza neagră: verificarea fiecărei persoane la frontieră. Verificările vor fi
efectuate 24 de ore/zi, șapte zile/săptămână. Punctele de trecere mai puțin importante vor
fi închise, iar Guvernul va dispune o reintroducere temporară a controlului la frontierele
interne și va stabili care puncte de trecere pot fi utilizate.
În situația aplicării gradelor II și III de alertă, transporturile de marfă vor fi exceptate de
la efectuarea acestor controale.
Pentru a asigura buna circulație a traficului, poliția solicită persoanelor care sosesc pe
teritoriul Republicii Slovace să pregătească toate documentele necesare și confirmările,
inclusiv în format digital, înainte de a ajunge la punctele de control. Poliția slovacă va
verifica Certificatele digitale COVID UE prin intermediul dispozitivelor de citire
mobile. În prezent, au loc verificări aleatorii.
Decretul care stabilește obligațiile de carantină după intrarea pe teritoriul Republicii
Slovace
poate
fi
consultat,
în
limba
slovacă,
la
pagina
de
internet: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/vyhlaska_10.pdf.
Măsuri privind accesul în Republica Slovacă:
Înainte de intrarea în Republica Slovacă, orice persoană cu vârsta de peste 12 ani și 2
luni
trebuie
să
se
înregistreze
pe
formularul
online
eHranica
(https://korona.gov.sk/ehranica/). Copiii cu vârsta sub 12 ani nu trebuie să se înregistreze
pe eHranica şi vor respecta același regim aplicabil celorlalți membri ai gospodăriei.
Înregistrarea este valabilă 6 luni de la prima înregistrare pe e-Hranica în cazul
persoanelor complet vaccinate şi al persoanelor care au trecut prin boală, cu nu mai mult
de 180 de zile în urmă.
Situaţiile pentru care înregistrarea este valabilă o lună vizează, cu precădere, lucrătorii
transfrontalieri şi pot fi consultate aici: https://korona.gov.sk/https-wpkorona-lamer-sk-

cestovanie-do-sr-ehranica/.
Înregistrarea este valabilă 1 săptămână din momentul primei înregistrări pentru:
•
persoanele care, cu acordul Ministerului Sănătății al Republicii Slovace, intră sau
părăsesc teritoriul statului pentru tratament în cazul unui diagnostic acut și urgent, dar şi
pentru un tratament de tip continuu, care se aplică respectivelor persoane sau unor persoane apropiate. Persoanele care intră sau părăsesc teritoriul Republicii Slovace în acest
scop, pentru o perioadă mai mică de 12 ore, pot trece frontiera de stat fără un certificat
eliberat de Ministerul Sănătății al Republicii Slovace. Pentru deplasări similare care depăşesc 12 ore, este necesară formularea unei cereri prin intermediul paginii de internet a
Ministerului Sănătății al Republicii Slovace;,
•
persoanele care, cu avizul Ministerului de Interne al Republicii Slovace, efectuează transportul echipamentelor speciale de incendiu și salvare necesare pentru asigurarea activităților de intervenție a pompierilor sau pentru efectuarea operațiunilor de serviciu și inspecții tehnice;
•
persoanele care au o reședință permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii
Slovace și care trec frontiera Republicii Slovace pentru efectuarea unei vizite la o ambasadă străină acreditată în Republica Slovacă, situată pe teritoriul Republicii Cehe, Ungariei sau Republicii Austria, pentru o perioadă mai mică de 12 ore şi pot dovedi acest fapt
la intrarea pe teritoriul Republicii Slovace.
Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Slovace şi care au statutul de persoană
complet vaccinată sau de persoană care a trecut prin boală trebuie să prezinte documente
justificative la solicitarea autorităților:
•
Certificat UE COVID;
•
alte documente oficiale care atestă vaccinarea sau control împotriva COVID-19,
emise în statele membre UE, în limba engleză;
•
document similar emis în state terțe (din afara UE) - în acest caz, certificatul național trebuie să cuprindă numele, data nașterii, în cazul unei persoane complet vaccinate
numele vaccinului și al producătorilor, ordinea vaccinării și numărul total al dozelor,
precum și data efectuării ultimei doze. Certificatul național trebuie să fie redactat în
limba engleză, ștampilat de către autoritatea competentă a statului respectiv sau să poată
fi verificat electronic.
Începând cu data de 4 februarie 2022, toate persoanele care intră pe teritoriul Republicii
Slovace sunt supuse unui regim de carantină la domiciliu, care se încheie, în cazul unui
curs asimptomatic, după o perioadă de 5 zile sau la primirea unui rezultat negativ al unui
test RT-PCR, care poate fi efectuat cel mai devreme după intrarea pe teritoriul Republicii
Slovace.
În cazul copiilor cu vârsta sub 12 ani și două luni şi în condiţiile unei evoluţii
asimptomatice, măsura carantinei se încheie la încetarea obligației de carantină la
domiciliu a persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie.
Exceptarea de la măsura carantinei:
Obligația de carantină după întoarcerea pe teritoriul Republicii Slovace nu se aplică
persoanelor complet vaccinate sau persoanelor care au trecut prin boală.
Persoanele care au vârsta de peste 12 ani și două luni și care intră pe teritoriul Republicii
Slovace pe cale aeriană, din state care nu sunt enumerate mai jos, trebuie să poată
prezenta la intrarea pe teritoriul Republicii Slovace un rezultat negativ al unui test RTPCR pentru COVID-19, a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore. Exceptarea de la
carantină nu se aplică persoanelor care nu îndeplinesc această condiție.
Lista statelor/regiunilor pentru care nu este necesară prezentarea testului la intrarea în

Republica Slovacă: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia,
Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Muntenegru, China, Cehia, Croația, Cipru, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Georgia, Regatul Țărilor de Jos, Hong Kong, Irlanda,
Islanda, Israel, Japonia, Iordania, Canada, Republica Coreea, Kosovo, Cuba, Liban,
Liechtenstein, Lituania, Letonia, Luxemburg, Macao, Ungaria, Malta, Moldova,
Monaco, Germania, Norvegia, Noua Zeelandă, Polonia, Portugalia, Austria, România,
San Marino, Macedonia de Nord, Singapore, Slovenia, Spania, SUA, Mexic, Serbia,
Elveția, Suedia, Taiwan, Italia, Turcia, Ucraina.
De asemenea, obligația de carantină după intrarea pe teritoriul Republicii Slovace,
precum și obligația de înregistrare pe eHranica nu se aplică următoarelor categorii:
•
persoanelor care intră pe teritoriul Republicii Slovace de pe teritoriul unui stat
vecin în care au fost expuse unei amenințări în timpul unui conflict armat național sau
internațional, imediat înainte de sosirea lor în Republica Slovacă;
•
persoanelor care au intrat pe teritoriul Republicii Slovace de pe teritoriul unui stat
vecin de teama unui conflict armat național sau internațional și care tranzitează Republica Slovacia spre state care le-au acordat cetățenia sau ai căror cetățeni sunt. Aceste
persoane trebuie să părăsească teritoriul Republicii Slovace nu mai târziu de șaptezeci și
două de ore de la intrarea pe teritoriul Republicii Slovace.
Prevederi privind tranzitul:
•
excepțiile privind tranzitul sunt aplicabile în continuare, cu condiția deplasării
fără oprire, cu excepția realimentării;
•
tranzitul trebuie efectuat în termen de 8 ore.
Coridoarele prevăzute pentru tranzit sunt următoarele:
Ucraina-Republica Cehă:
Traseul Ucraina - Republica Cehă: Vyšné Nemecké - Užhorod sau Ubľa - Maly
Bereznyj, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina; Makov-Bílá-Bumbálka sau Starý
Hroznekov - Drietoma.
Traseul Republica Cehă – Ucraina: Makov-Bílá-Bumbálka sau Starý HroznekovDrietoma, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov; Vyšné Nemecké – Užhorod sau Ubľa Maly Bereznyj
Republica Austria – Ucraina:
Traseul Republica Austria – Ucraina: Jarovce -Kittsee, Bratislava, Prešov, Žilina,
Ružomberok, Poprad, Prešov și Vyšné Nemecké - Uzhhorod sau Ubla - Maly Berezny.
Polonia - Austria / Ungaria:
1. Traseul Polonia - Austria / Ungaria: Trstená - Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina,
Nové Mesto nad Váhom, Bratislava, fostă trecere a frontierei (Bratislava-Jarovce Kittsee / Čunovo - Rajka).
2. Traseul Polonia – Ungaria: Trstená - Chyžné, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská
Bystrica, Zvolen, fostă trecere a frontierei Šahy - Parassapuszta.
3. Ruta Polonia - Austria / Ungaria: Skalité - Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto,
Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava (Bratislava-Jarovce - Kittsee / Čunovo Rajka).
4. Traseul Polonia – Ungaria: Vyšný Komárnik - Barwinek - Svidník, Giraltovce, Prešov,
Košice, Milhosť - Tornyosnémeti.
Austria / Ungaria – Polonia:
1. Traseul Austria / Ungaria – Polonia: Bratislava, (Bratislava-Jarovce - Kittsee / Čunovo
- Rajka), Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Martin, Dolný Kubín, Trstená - Chyžné pass.
2. Traseul Ungaria – Polonia: Šahy - Parassapuszta, Zvolen, Banská Bystrica,
Ružomberok, Dolný Kubín, fostă trecere a frontierei Trstená - Chyžné.

3. Traseul Austria / Ungaria – Polonia: Bratislava (Bratislava-Jarovce - Kittsee / Čunovo
- Rajka), Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Skalité Zwardoň.
4. Traseul Ungaria-Polonia: Milhosť-Tornyosnémeti, Košice, Prešov, Giraltovce,
Svidník, Vyšný Komárnik - Barwinek.
Republica Cehă - Austria / Ungaria: ruta de-a lungul D2, în direcția Břeclav-Brodské,
Bratislava (Bratislava-Jarovce - Kittsee / Čunovo - Rajka).
Austria / Ungaria - Republica Cehă: ruta de-a lungul D2, în direcția Bratislava
(Bratislava-Jarovce - Kittsee / Čunovo - Rajka), Břeclav-Brodské.
RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ
DEPLASĂRI CĂTRE/DINSPRE ROMÂNIA:
Slovacia a intensificat în luna noiembrie 2021 controalele la frontieră. Persoanele care
sosesc din străinătate sunt obligate să respecte obligațiile de carantină după intrare. De
asemenea, membrii Poliției vor verifica îndeplinirea obligației de înregistrare electronică
pe pagina de internet e-Hranica, precum şi aplicarea excepției de la obligațiile de
carantină.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 26 februarie 2022, regimurile OTP, OP și OP+ au fost desființate și
toate operațiunile pot fi deschise în modul de bază, practic tuturor persoanelor, cu
respectarea unor măsuri de gestionare a pandemiei. În conformitate cu noile prevederi, o
persoană în modul de bază este considerată o persoană indiferent de starea sa imunitară.
Operatorii de magazine universale sunt obligați să:
•
doteze toaletele cu săpun lichid și prosoape de hârtie;
•
să dezinfecteze instalațiile sanitare la fiecare oră;
•
să nu permită consumul de alimente și băuturi în incinta magazinului universal,
cu excepția spațiilor destinate unităților de alimentație publică situate în respectivul magazin universal.
Toți operatorii de telecabine și teleschi sunt obligați să respecte următoarele măsuri:
•
vor asigura curățarea frecventă și dezinfectarea suprafețelor de contact, vor utiliza dezinfectanți;
•
vor asigura dotarea instalațiilor sanitare cu săpun lichid și prosoape de hârtie;
•
vor dezinfecta instalațiile sanitare la fiecare oră.
Toți operatorii care furnizează servicii hoteliere și similare de cazare și servicii
turistice și alte servicii de cazare pe termen scurt trebuie să respecte următoarele măsuri:
•
vor opera servicii de restaurant și wellness în conformitate cu prevederile în vigoare și care reglementează restricții pentru aceste tipuri de unități;
•
vor asigura creșterea frecvenței de curățare și dezinfectare a suprafețelor de contact, vor utiliza dezinfectanți;
•
vor asigura dotarea instalațiilor sanitare cu săpun lichid și prosoape de hârtie.
Toți operatorii unităților de alimentație publică trebuie să permită consumul alimentelor
sau băuturii exclusiv în spațiile destinate pentru ședere.
Toți operatorii de unități de wellness, parcuri acvatice și spa-uri naturale sau facilități
balneare, cu excepția facilităților de vindecare naturală sau balneară pentru efectuarea de
proceduri medicale pe bază de recomandare medicală, vor respecta capacitatea maximă
de 50 de persoane sau 1 persoană la 15 m2 din suprafața acoperită a unității destinată
clienților.
Purtarea măştilor:

la interior: în interiorul clădirilor, transport public, taxi – măşti cu protecție de tip

•

FPP;
la exterior: la evenimentele de masă în exterior.

•
•

Mai multe informații pot fi consultate la paginile de internet:
https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/
https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovak-republic/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria:
austria.mfa.gov.md
Data actualizării 11.03.2022
Slovenia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
La 18 februarie 2022, Guvernul Republicii Slovenia a revocat Ordonanța privind
condițiile de intrare în Slovenia pentru controlul și prevenirea infecției cu COVID19. Prin urmare, începând cu 19 februarie 2022, restricțiile de călătorie impuse în
contextul pandemiei de COVID-19 nu se mai aplică la intrarea în Slovenia,
respectiv, condiția RVT (recuperat/vaccinat/testat) nu mai trebuie îndeplinită și călătorii
nu vor mai fi obligați să se autoizoleze sau să fie plasați în carantină la domiciliu
(https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/).
Deoarece riscul de infectare cu COVID-19 este încă prezent, în momentul planificării
călătoriei în străinătate, autoritățile slovene recomandă monitorizarea situației
epidemiologice de-a lungul traseului vizat, verificarea cerințelor de intrare ale țării de
destinație și luarea în calcul a deciziilor autorităților locale. La intrarea în Slovenia, este
necesară respectarea recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică
(https://nijz.si/en), precum și a altor măsuri aplicabile în timpul epidemiei.
Unitățile de cazare turistică din Slovenia sunt deschise. Pentru a preveni infecțiile,
cetățenii străini care intră în Slovenia trebuie să respecte reglementările care
restricționează temporar adunarea persoanelor, purtarea măștilor de protecție etc. Pentru
mai multe informații, consultați Măsurile pentru a limita răspândirea infecțiilor cu
COVID-19 (Measures to contain the spread of COVID-19 infections | GOV.SI).
Călătoriile neesențiale
Începând cu 19 februarie 2022, la expirarea Ordonanței privind condițiile de intrare în
Republica Slovenia pentru controlul și prevenirea infecției cu COVID-19, Slovenia nu
mai are condiții specifice de intrare legate de COVID-19. Cu toate acestea,
recomandările UE privind restricția temporară a călătoriilor neesențiale continuă să fie
aplicată călătorilor care sosesc în Slovenia din țări terțe, fiind puse în aplicare la
frontiera externă Schengen.
Conform acestor recomandări, călătoriile în UE din motive neesențiale sunt permise
persoanelor complet vaccinate și persoanelor care provin din țările sau entitățile
enumerate în anexa 1 (COVID-19: Council removes Argentina, Australia and Canada
from the list of countries for which travel restrictions should be lifted - Consilium
(europa.eu)).

Persoanele sunt considerate complet vaccinate dacă au fost supuse unei proceduri
complete de vaccinare cu vaccinuri care au fost aprobate de Agenția Europeană a
Medicamentelor (COVID-19 vaccines | European Medicines Agency (europa.eu)) sau au
fost incluse în lista de utilizare de urgență de către OMS (Regulation and Prequalification
(who.int)).
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Tranzitul prin Slovenia este posibil fără restricții.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Testele PCR rămân în uz numai la recomandarea medicului de familie şi numai pentru
persoanele vulnerabile: pacienţii cu boli cronice, femeile însărcinate, persoanele cu
imunitate scăzută şi copiii cu risc crescut de infectare.
Începând cu data de 21 februarie a.c., rămân în vigoare următoarele măsuri necesare
pentru prevenirea și controlul infecțiilor cu COVID-19:
• măsuri de igienă: dezinfecție, asigurarea distanței de siguranță;
• utilizarea unei măști de protecție în locurile sau spațiile publice;
• utilizarea măștii de protecție în școli, cu excepțiile existente până acum, şi desfiinţarea graduală a autotestării în școli;
• respectarea condiției RVT (recuperat/ vcaccinat/ testat) în unitățile de cazare şi
îngrijire medicală din domeniul sănătății, pentru furnizorii de asigurări sociale și
pentru programele prin care este asigurată cazarea în penitenciare sau facilități
corecționale;
• suspendarea screening-ului gratuit al testelor rapide antigen şi a autotestelor. Vor
fi finanţate de la buget numai testele rapide antigen pentru activitățile în care
acest lucru continuă să fie necesar.
• se instituie un decret privind măsurile temporare de prevenire și control al infecțiilor cu COVID-19.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Anunțuri și informații la zi despre situația epidemiologică din Republica Slovenia pot
fi accesate la următoarele adrese electronice:
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-stateborder-during-the-coronavirus-epidemic
https://covid-19.sledilnik.org/en/stats
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Slovenia, cu reședința la Budapesta
https://ungaria.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Slovenia în Republica Moldova, cu reședința la București
https://www.gov.si/en/representations/embassy-bucharest/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Spania

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU

CONDIȚII DE INTRARE:
Din 2 februarie 2022 au intrat în vigoare noi condiții de intrare a cetățenilor moldoveni
pe teritoriul spaniol.
Astfel, vor putea intra în Spania cetățenii care dețin un certificat de vaccinare, emis de
autoritățile competente ale Republicii Moldova, care să demonstreze că titularul și-a
administrat schema completă de vaccinare contra COVID-19.
Vor fi considerate valabile certificatele de vaccinare cu unul din vaccinurile autorizate
de Agenția Europeană pentru Medicamente sau cele care sunt incluse pe lista de utilizare
de urgență a Organizației Mondiale a Sănătății (Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca,
Jansen /Johnson & Johnson, Sinovac și Sinopharm), doar dacă după administrarea
ultimei doze de vaccin au trecut 14 zile (vaccinarea primară), cu condiția ca de la data
administrării ultimei doze de vaccin să nu fi trecut, însă, mai mult de 270 de zile. În cazul
în care, după administrarea ultimei doze din schema completă de vaccinare au trecut mai
mult de 270 de zile, certificatul de vaccinare va include administrarea unei doze de rapel.
Cetățenii moldoveni care au permis de ședere în Spania urmează să dispună de unul
dintre certificatele:
• Certificatul care atestă vaccinarea completă împotriva COVID-19, cu cel puțin
14 zile înaintea călătoriei, cu un vaccin autorizat de Agenția Europeană pentru
Medicamente: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinofarm şi Sinovac.
• Testul diagnostic negativ:
a) NAAT- teste de amplificare a acidului nucleic (de exemplu, PCR, TMA,
LAMP, NEAR etc.), într-un interval de 72 ore înainte de intrarea în Spania;
b) Test RAT- antigen rapid, făcut cu 48 de ore înainte de intrarea în Spania.
• Certificatul de recuperare post-Covid, eliberat de un serviciu medical la 11 zile
de la depistarea infectării cu Covid, cu perioada de valabilitate de 180 zile.
IMPORTANT: Toți pasagerii, care sosesc în Spania din altă țară, inclusiv copiii de
orice vârstă, persoanele aflate în tranzit spre alte țări, precum și cetățenii spanioli care
se întorc acasă, TREBUIE să completeze formularul privind starea de sănătate
(Formulario de Control Sanitario – FCS) asociat călătoriei. Astfel, dacă călătoria se
realizează cu avionul, formularul poate fi accesat pe pagina www.spth.gob.es sau
utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health-SpTH, disponibilă pentru Android și
iOS. Dacă, însă, călătoria se realizează pe cale maritimă, formularul poate fi accesat pe
pagina https://spthm.puertos.es/, în ambele cazuri acesta deschizându-se într-o fereastră
separată. Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate
care urmează a fi prezentat de comun cu alte acte la îmbarcare sau la punctele de control
al frontierei din Spania. Remarcă: În prezent nu este obligatorie prezentarea
formularului privind starea de sănătate dacă călătoria în Spania se realizează pe cale
terestră.
Persoanele ce călătoresc în Spania dintr-o țară cu RISC SPORIT (lista poate fi consultată
pe
pagina:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.h
tm, accesând listado de países/zonas de riesgo, indiferent dacă sunt în posesia unui
certificat de vaccinare sau de recuperare, la sosire trebuie să prezinte codul QR însoțit de
un certificat de test diagnostic SARS-CoV-2 cu rezultatul negativ.

Pentru
mai
multe
detalii
recomandăm
să
accesați
pagina:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.h
tm
Cetățenii țărilor terțe ar putea fi supuși refuzului de intrare, din motive de ordine sau
sănătate publică, excepție constituind următoarele categorii de persoane:
• cetățenii care își au reședința în UE sau în statele asociate Schengen, care se vor
îndrepta către una din țările respective.
• deținătorii vizelor de lungă ședere emise de un stat membru UE sau de un stat
asociat Schengen, care se vor îndrepta către una din țările respective.
• specialiștii din domeniul sănătății, inclusiv cercetătorii și cei care se ocupă de
îngrijirea vârstnicilor, care merg sau se întorc din deplasări de serviciu.
• personalul din transport, navigatorii și personalul aeronautic antrenat în asigurarea activităților cotidiene de serviciu.
• personalul diplomatic, consular, cel al organizațiilor internaționale, militare, de
protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, aflat în exercitarea mandatului.
• studenții, care își fac studiile în statele membre UE sau în statele asociate Schengen și care sunt în posesia permiselor sau vizelor corespunzătoare de ședere pe
termen lung, în cazul în care merg în țara unde studiază sau dacă deplasarea lor
se realizează în scopul încadrării la noul curs de studii. Dacă destinația acestora
este Spania, iar durata șederii este de până la 90 de zile, ei urmează să dovedească
faptul că-și realizează studiile într-un centru autorizat de învățământ din Spania,
înregistrat corespunzător în registrul administrativ, precum și faptul că se deplasează pentru a asista la un program de studii cu normă completă, care va culmina
cu obținerea unei diplome sau a unui certificat.
• muncitorii de înaltă calificare a căror muncă nu poate fi amânată sau realizată de
la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc
în Spania, circumstanțele date urmând a fi justificate corespunzător documentar.
• persoanele care realizează călătorii din motive imperative familiale, care urmează
a fi dovedite corespunzător.
• persoanele care vor dovedi prin documente confirmative motivele de forță majoră
sau situațiile de strictă necesitate, intrarea lor fiind permisă din cauze umanitare.
• NOU – din 14 februarie 2022: persoanele care dețin un certificat de vaccinare
recunoscut de Ministerul spaniol al Sănătății, după verificările de rigoare efectuate de autoritățile sanitare competente; persoanele cu vârsta mai mare de 12 ani,
dar mai mică de 18 ani, care prezintă un test negativ de amplificare a acidului
nucleic molecular NAAT (RT-PCR sau similar) SARS-CoV-2 efectuat cu 72 de
ore înaintea sosirii, după verificările de rigoare efectuate de autoritățile sanitare
competente; persoanele cu vârstă mai mică de 12 ani.
Certificatele ce atestă vaccinarea, testul negativ sau recuperarea trebuie să fie deținute în
original, în una din următoarele limbi: spaniolă, engleză, franceză sau germană.
Persoanele care intră pe teritoriul Spaniei (pe cale aeriană, maritimă sau terestră), pot fi
supuse controalelor de sănătate, care eventual ar putea include preluarea temperaturii și
controlul vizual. Temperatura limită acceptată este până la 37,5 ° C.
Autoritățile spaniole își rezervă dreptul de a efectua teste de diagnosticare la aeroport
pasagerilor care, după efectuarea controalelor de temperatură, vizuale sau documentare,
se va determina că există suspiciunea infectării cu Covid-19.

ATENŢIE: Agențiile de turism, operatorii turistici, companiile aeriene şi maritime
trebuie să informeze pasagerii înainte de a procura biletele despre necesitatea deținerii
formularului privind starea de sănătate și a unui certificat de vaccinare/test, după caz.
Totodată, pasagerilor asupra cărora va exista suspiciunea infectării cu Covid-19, le va fi
solicitat un test repetat, în 48 de ore de la sosire.
Se va refuza intrarea, din motive de sănătate publică, oricărei persoane originare dintr-o
țară terță, chiar dacă ar putea face parte din categoriile menționate mai sus, în momentul
în care autoritățile sanitare decid că persoana nu întrunește condițiile de control sanitar
pentru COVID 19, stabilite de Ministerul Sănătății.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Măsuri de prevenire:
- folosirea obligatorie a măștilor de protecție în locurile publice, transportul public și
privat.
- respectarea măsurilor de igienă;
- respectarea distanței interpersonale (1,5-2 m).
Ghidul privind restricțiile COVID pot fi accesate pe următorul link:
https://www.rtve.es/noticias/20210708/mapa-confinamientos-espana-coronavirusrestricciones/2041269.shtml
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
- https://mfa.gov.md/
- https://www.aena.es/es/informacioncovid19coronavirusaeropuertosyvuelos.html
- http://www.exteriores.gob.es/embajadas/bucarest/es/Paginas/inicio.aspx
- https://es-es.facebook.com/embespana.bucarest/
INFORMAȚII DE CONTACT:
- Ambasada Republicii Moldova la Madrid
https://spania.mfa.gov.md/content/contacte
- Consulatul General al Republicii Moldova la Barcelona
https://barcelona.mfa.gov.md/content/contacte
- Ambasada Spaniei la București
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/ro/Embajada/
- Consulatul Onorific al Spaniei la Chișinău, adresa: str. Pușkin 47/1-5a.
Telefon: (+373) 22 226 113. Fax: (+373) 22 223 806.
https://www.facebook.com/Consulado-Honorario-de-Espa%C3%B1a-enChisinau-2430424263681586/
În timpul șederii dvs. în Spania, urmați recomandările împotriva COVID-19 indicate de
autoritățile sanitare:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/h
ome.htm
Pentru mai multe informații despre controalele sanitare la punctele de frontieră în

Spania,
consultați
următorul
link:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.
htm
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Ungaria

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: DA
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL UNGARIEI:
Începând cu data de 4 noiembrie 2020, guvernul ungar a declarat stare de urgență pentru
întreg teritoriul Ungariei în scopul prevenirii consecințelor pandemiei de coronavirus și
protejării sănătății și vieții cetățenilor maghiari se interzice intrarea cetățenilor străini pe
teritoriul Ungariei. Adunarea Națională a Ungariei a aprobat propunerea guvernului
ungar de a prelungi starea de urgență până la 1 iunie 2022.
Începând cu data de 1 iunie 2021, restricțiile de intrare în Ungaria au fost ridicate
pentru cetăţenii RM care prezintă adeverința de vaccinare împotriva COVID-19. Astfel,
cetățenii RM care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID – 19 eliberat de
autoritățile competente din Republica Moldova pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind
exceptați de la măsura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR sau
antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Restricţiile de intrare în Ungaria au fost ridicate şi pentru minorii nevaccinaţi în vârstă
de până la 18 ani, dacă sunt însoţiţi la trecerea frontierei de părintele care deţine un
certificat de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat de autoritățile competente din RM.
Începând cu data de 23 iunie 2021, autoritățile ungare au anunțat că pot călători în
Ungaria fără restricții persoanele care intră pe teritoriul statului ungar din România,
Croația, Austria, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Serbia. Această măsură nu se aplică
însă persoanelor care intră pe cale aeriană, folosind zboruri comerciale.
Cetăţenii străini care călătoresc în Ungaria cu avionul trebuie să prezinte
adeverința de vaccinare împotriva COVID-19 sau Certificatul digital al UE privind
COVID-19, indiferent de statul din care sosesc.
Având în vedere situația epidemiologică în continuă îmbunătățire, din data de 23 iunie
2021, toate punctele de trecere a frontierei Ungariei la frontiera externă Schengen vor
funcționa în funcție de tipul de trafic și programul de lucru specificat în acordurile
bilaterale de trafic de frontieră.
Restricțiile cauzate de situația epidemiologică din Ungaria vor rămâne în vigoare,
aplicându-se concomitent cu reglementările incluse în cadrul acordurilor
bilaterale/deciziilor unilaterale adoptate de Ungaria privind recunoașterea
certificatelor de vaccinare.
CATEGORIILE EXCEPTATE:
călătoriile de afaceri sau diplomatice și convoaiele militare sunt exceptate de la

reglementări.
persoanele care prezintă, la intrarea în Ungaria, un certificat de imunitate valabil emis
de un stat cu care Ungaria a încheiat un acord bilateral privind recunoașterea reciprocă a
certificatelor de vaccinare. (Albania, Bahrain, Republica Cehă, Cipru, Macedonia de
Nord, Georgia, Croația, Kazahstan, Maroc, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru,
San Marino, Serbia, Slovenia, Slovacia, Turcia, Ucraina, Uzbekistan, Republica Capul
Verde).
Totodată, poliția ungară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria pentru
persoanele nevaccinate sau fără rezultatul unui test PCR negativ 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.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Este permis tranzitul pe teritoriul 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-esinformaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakas
z.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Guvernul Ungariei anulează marea majoritate a restricțiilor epidemiologice din
7 martie 2022.
purtarea obligatorie a măștilor va fi anulată, fiind obligatorie doar în azilurile de bătrâni,
instituțiile sociale și spitalele.
- opțiunea angajatorilor de a solicita vaccinarea angajaților săi este anulată, excepție domeniul de asistență medicală. Vaccinarea nu mai este obligatorie pentru
profesori.
- sunt anulate regulile privind utilizarea certificatelor de vaccinare.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Prevederi pentru călătorii în scop economic şi de afaceri
Cetățenii străini care desfășoară activități comerciale sau economice pot intra în
Ungaria, fără restricții, dacă vor certifica acest lucru la intrarea în țară. În acest sens,
oamenii de afaceri vor prezenta documente ce justifică scopul călătoriei (negocieri
comerciale, participarea la expoziții, achiziționarea de materii prime etc.), entitatea în
interesul căreia urmează să aibă loc intrarea, urmând să certifice într-un document
(semnat în numele companiei) că intrarea va avea loc în scopuri comerciale sau
economice, indicând, motivul concret. Autoritățile ungare recomandă următorul model
de certificat (certificate), care, dacă este completat integral și prezentat la momentul
intrării, va face posibilă verificarea mai rapidă a scopului de afaceri.
Pentru informații despre călătoriile în Ungaria recomandăm consultarea paginilor
oficiale: https://koronavirus.gov.hu/ și https://kormany.hu/
și http://www.police.hu/en/content/information-on-general-rules-of-border-crossing
Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate,
precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm consultarea paginii
oficiale a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova:
https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Budapesta:
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Ambasada Ungariei la Chișinău:
https://kisinyov.mfa.gov.hu/eng
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Elveția

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE EPIDEMIOLOGICĂ SPECIALĂ
RESTRICȚII DE INTRARE:

-

Începând cu data de 17 februarie 2022, sunt eliminate toate restricțiile adoptate în context COVID-19 pentru intrarea în Elveția.
Astfel, pentru intrarea pe teritoriul elvețian nu va mai fi necesară prezentarea unui Certificat COVID care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală sau
testarea negativă.
Nu mai este necesară nici completarea formularului de înregistrare (PLF).

•

Ca țară asociată Schengen, Elveția își aliniază, cât mai mult posibil, reglementările de intrare cu deciziile luate de Uniunea Europeană. Secretariatul de Stat pentru Migrație (SEM) actualizează periodic o listă a țărilor cu risc ridicat Corona:
Questions and answers on entry and stay in Switzerland, the exceptions and suspension of visas (admin.ch). Resortisanților țărilor terțe nevaccinați care doresc
să intre în spațiul Schengen din țări sau regiuni cu risc li se va refuza intrarea în
Elveția pentru sejururi de scurtă durată, cu excepția anumitor unor cazuri deosebite.
• Cetățenii statelor terțe pot folosi instrumentul online Travelcheck pentru a verifica dacă și în ce condiții pot intra în Elveția Travelcheck | Einreisecheck (admin.ch)
Informații detaliate privind condițiile de intrare în Confederația Elvețiană sunt
disponibile aici
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuerreisende/quarantaeneeinreisende.html?fbclid=IwAR0gtl6zZUcz0d4SLLFIa8ZltybtrJbL0XBebH4CrotAvRF
bS1QuPmX8QVs
https://www.eda.admin.ch/dam/mission-onu-omc-aele-geneve/en/documents/COVID19-Information-for-people-travelling-to-Switzerland_EN.pdf
Lista statelor cu grad ridicat de risc epidemiologic este actualizată periodic și poate fi
consultată aici
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuerreisende/liste.html
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
• Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise. Lista acestora poate fi consultată aici: https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/bordercrossings-and-customs-offices--opening-hours.html
• Tranzitul este permis, indiferent de țara de reședință, pentru toate persoanele care
intră pe teritoriul Elveției care declară și fac dovada că pot călători direct spre
altă țară. Durata tranzitului este de maximum 24 de ore.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 17 februarie 2022 au fost ridicate marea majoritate a restricțiilor
adoptate în context COVID-19, după cum urmează:
- Masca de protecție trebuie purtată de către toate persoanele (cu excepția copiilor
cu vârsta sub 12 ani) doar în mijloacele de transport în comun și în centrele
medicale.
- Accesul în restaurante, baruri, săli de dans, instituții culturale (teatre, săli de concert, cinematografe, muzee, biblioteci etc.) sau la evenimente publice nu mai este
condiționat de prezentarea Certificatului COVID.
- Au fost eliminate toate restricțiile privind organizarea sau participarea la evenimente publice sau private.

-

Autoritățile cantonale vor putea decide reintroducerea Certificatului, dacă/unde
va fi cazul.

Mai multe detalii privind decizia executivului federal puteți consulta aici.
Pagini de internet care conțin informații cu privire la condițiile de călătorie în/din Elveția
- https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
- https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
- https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-924144951
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Geneva
https://geneva.mfa.gov.md/
Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova
https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/ro/home/reprezentantse/cooperare.h
tml
Data ultimei actualizări: 18.02.2022
Marea Britanie

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:
În Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt aplicate măsuri/condiții pentru
persoanele care sosesc din străinătate, în funcție de statul de proveniență a călătorului și
este aplicată diferențierea călătorilor în funcție de administrarea sau nu a vaccinului.
Pentru călătorii vaccinați cu două doze condițiile de călătorie sunt simplificate, iar pentru
cei nevaccinați sau vaccinați cu o singură doză/incomplet, sunt aplicate restricții și reguli
speciale.
Atenție!
Începând de vineri, 11 februarie 2022, sunt în vigoare noi reguli de călătorie.
Călătorii vaccinați cu schema completă și copiii minori (sub 18 ani):
- NU trebuie să mai efectueze niciun fel de test Covid înainte sau după sosirea
pe teritoriul Angliei;
- NU sunt obligați să intre în carantină la sosire în Anglia.
Pentru călătorii nevaccinați se elimină obligativitatea respectării carantinei la sosirea pe
teritoriul Angliei, cu menținerea următoarelor condiții:
- să prezinte rezultatul negativ al unui test COVID-19 (tip PCR sau rapid
antigen), efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de călătorie;
- să rezerve și să achite, până la sosire, un test COVID-19 tip PCR (care va fi
efectuat înainte sau în ziua a 2-a de la sosire).

Atenție pentru toate persoanele - vaccinate sau nevaccinate rămâne valabilă
obligativitatea completării formularului passenger locator form (care poate fi descărcat
aici: (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk)
Informații suplimentare despre condițiile de călătorie sunt disponibile aici:
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-duringcoronavirus-covid19?fbclid=IwAR3Ks9qmKv1r9fGrx1G0ANcfA2X1yvaZgHqVz0ViSpeY6GSrVbtnVF
h_iBQ#history
CATEGORIILE EXCEPTATE: categoriile pot fi accesate la următorul link
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellersexempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-ukborder-rules
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Condițiile de tranzitare poate fi descărcat
aici: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-air-travel-guidancefor-passengers#transiting-through-england
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Din 27 ianuarie curent, purtarea măștii nu mai este obligatorie, inclusiv în zonele comune
ale școlilor, dar guvernul sugerează să fie purtată masca în spații aglomerate și în interior,
unde este riscul de a intra în contact cu persoane pe care nu le întâlniți în mod normal.
Conform legii, nu mai este obligatoriu să prezentați permisul NHS COVID în localuri și
la evenimente.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
• Anglia: https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-whatyou-can-and-cannot-do#england-moves-to-step-4-from-19-july
• Scoția: https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/;
• Țara Galilor: https://gov.wales/coronavirus;
• Irlanda de Nord: https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19;
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
www.regatulunit.mfa.gov.md
În situații de urgență care reclamă asistența consulară, puteți apela telefonul de urgență
al Ambasadei: +44 7895805306.
Ambasada Marii Britanii la Chișinău
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-chisinau.ro
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Finlanda

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE (în vigoare până la 10 aprilie 2022):

Începând cu data de 1 februarie 2022, restricțiile de călătorie sunt anulate pentru cetățenii
din spațiul UE și Schengen.
Călătorii din Republica Moldova și persoanele care intră în Finlanda, din afara statelor
membre UE și din afara spațiului Schengen, trebuie să prezinte, pe lângă documentul de
călătorie valabil, unul din următoarele documente:
• certificat care atestă efectuarea schemei complete de vaccinare (o doză sau două
doze, în funcție de tipul de vaccin aprobat în UE; pentru un vaccin cu două doze,
cea de-a doua doză trebuie să fie administrată cu cel puțin 7 zile înaintea intrării
în Finlanda);
• certificat care atestă recuperarea de la COVID-19.
• Condițiile se aplică persoanelor care au fost născute până în anul 2006, inclusiv.
Pagerii care nu pot să prezinte unul din certificatele sus-menționate va fi redirecționate
la punctul apopiat de testare la întrare în țară.
Sunt exceptați de la măsura prezentării documentelor menționate anterior: cetățenii
finlandezi, persoanele cu reședința permanentă în Finlanda, persoanele care călătoresc
din motive esențiale (ex. angajații din domeniul sănătății, transportului) sau cele cu
probleme urgente de familie, precum și persoanele care dețin un certificat care atestă
motivul medical pentru care nu pot fi vaccinate. Cu toate acestea, categoriile de persoane
menționate anterior trebuie să prezinte unul din cele două certificate, de vaccinare
completă/de trecere prin boală.
ATENȚIE!!!
Ca urmare, toți deținătorii certificatelor COVID, emise de sistemul național până
la 16 noiembrie curent, trebuie să descarce documentul în mod repetat de pe
pagina www.certificate-covid.gov.md pentru obținerea variantei omologate și
acceptate de autoritățile UE, inclusiv cele din Republica Moldova.
CERTIFICATELE EMISE ÎNAINTE DE 16 NOIEMBRIE NU SUNT
CONSIDERATE VALABILE PENTRU SISTEMUL DE VERIFICARE!!!
Pentru verificarea certificatelor nou descărcate, accesați www.certificatecovid.gov.md accesând secțiunea „Verifică certificat”, sau oricare aplicație
interconectată cu sistemul european, care centralizează cheile publice de verificare
a certificatelor emise la nivelul UE. Aplicațiile pentru verificare pot fi descărcate
gratuit din Google Play, sau App Store pe dispozitivuri mobile.
Vaccinurile acceptate de către autoritățile din Finlanda: Comirnaty
(Pfizer-BionTech), Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19
Vaccine
AstraZeneca),
COVID-19
Vaccine Janssen
(Johnson&Johnson),
BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac, COVAXIN.
Certificatul de vaccinare trebuie să conțină următoarele informații:
• Datele despre persoană (nume, prenume, data nașterii)
• Vaccinul care a fost administrat;
• Numărul de doze din seria de vaccinări;
• Locul unde a fost eliberat certificatul (instituția medicală);
• Data și semnătura sau ștampila sau o confirmare similară privind administrarea vaccinului.
De asemenea se recomandă utilizarea site-ului și aplicației Finentry pentru obținerea
informațiilor necesare despre restricții locale și puncturi de testare https://www.finentry.fi/en/

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
Călătoriile în interes de muncă și alte călătorii esențiale sunt permise următoarelor
categorii de persoane:
a) lucrători, inclusiv transfrontalieri, în baza unui contract de muncă sau a unei misiuni;
b) diplomați, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și personalul
organizațiilor de ajutor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
c) persoane care studiază în Finlanda;
d) persoane cu permis de ședere finlandez și cetățeni ai statelor membre UE/Schengen
care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda;
e) persoane care călătoresc pentru motive de familie, dacă membrii de familie sunt
cetățeni finlandezi sau cetățeni străini cu permis de rezidență în Finlanda (de exemplu,
întâlnirea cu rudele, înmormântare, nunți, concediu medical);
f) persoane care au nevoie de protecție internațională sau călătoresc din motive
umanitare;
g) persoane aflate în alte situații excepționale (de exemplu, chestiuni personale
justificate, reprezentanți ai mass-media străine, chestiuni imobiliare, întreținerea unei
locuințe de agrement proprietate personală, situată în Finlanda).
Sunt considerați rezidenți legali în Finlanda: cetățenii din statele membre UE / Schengen
care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda și membrii familiilor acestora, precum
și cetățenii unui terț stat care locuiesc în Finlanda în baza unui permis de rezidență.
Sunt considerate persoane cu rezidență într-un alt stat membru UE: cetățenii respectivei
țări, cetățenii din alte state membre UE care și-au înregistrat dreptul de rezidență în
respectiva țară și membrii familiei lor și cetățenii unui stat terț care locuiesc în respectiva
țară în baza unui permis de rezidență.
Deplasare necesară în interes de serviciu înseamnă, de exemplu, trafic transfrontalier
pentru persoane care aparțin unor echipaje ale curselor aeriene sau maritime.
Controalele la frontiera internă se efectuează pe baza evaluărilor de risc ale autorităților
competente în domeniul securității naționale și sănătății publice.
Alte motive de călătorie sunt evaluate de la caz la caz, pe baza informațiilor prezentate
în timpul verificării la frontieră, iar decizia de permitere sau refuz de intrare aparține
exclusiv poliției de frontieră finlandeze. Este obligatorie prezentarea documentului de
călătorie necesar și, după caz, a vizei de intrare sau a permisului de ședere.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Este permis accesul prin punctele de trecere a frontierei externe pentru persoanele care
revin în Finlanda, precum și pentru tranzitarea aeroportului Helsinki-Vantaa, sau pentru
alte cazuri justificate. Persoanelor aflate în tranzit în aeroportul Helsinki-Vantaa nu li se
permite părăsirea zonei de tranzit a aeroportului sau intrarea pe teritoriul Finlandei.
Poliția de frontieră finlandeză nu acordă permise în avans pentru intrarea în Finlanda,
decizia de a permite intrarea este întotdeauna efectuată în timpul verificărilor la frontieră.
Persoana aflată în tranzit trebuie să aibă documentul de călătorie necesar și, dacă se
impune, viza sau permisul de ședere.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Autoritățile recomandă să lucreze de la distanță, în măsura posibilului, atât în sectorul
public, cât și în cel privat. Recomandarea respectivă este în vigoare în toată Finlanda
până la o notificare ulterioară.
Este interzisă vizitarea persoanelor din grupurile cu risc ridicat.
Este recomandată evitarea transportului în comun.

Au fost instituite protocoale stricte pentru a nu se aglomera sistemul medical, fiind
acceptate la consultul în spitale doar persoanele cu simptome severe, restul consultațiilor
având loc prin telefon.
Există un set de reguli stricte privind conduita în spital, pornind de la mănuși și alte
materiale de protecție care se impun.
Pentru consultarea restricțiilor la nivelul regiunii vă rugăm să consultați informația de la
următorul link: Regional COVID-19 situation, restrictions and recommendations by
hospital district (valtioneuvosto.fi)
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pasagerii care sosesc în țară sunt informați cu privire la ghidurile de igienă și de
distanțare socială, la recomandarea de a evita contactul fizic cu grupurile de risc timp de
10 zile, precum și la tratament în caz de necesitate, iar în perspectivă despre instrucțiunile
privind instalarea unei aplicații mobile.
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic
https://um.fi/current-affairs/article//asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksiamatkustamisesta-ja-koronaviruksesta
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Finlanda cu reședință la Stockholm
https://suedia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședință la București
https://finlandabroad.fi/web/mda/frontpage
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Suedia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:
Întrarea pe territoriul Suediei a cetățenilor direct din Republica Moldova sau alte țări
din afară UE pentru călătorii non-esențiale este permisă DOAR în cazul deținerii unui
certificat digital de vaccinare de tip nou sau certificatului de recuperare(valid timp
de 180 de zile de la data testării pozitive, ci nu de la data emiterii certificatului!)*(Nu
se referă la celelate categoriile exceptate și călătorii care efectuează călătoria cu
tranzit prin spațiul UE în direcția Suediei), eliberat în limba țării emitente și în limba
engleză, care să ateste efectuarea schemei complete de vaccinare în urmă cu cel puțin 14
zile înainte de efectuarea călătoriei.
A fost anulată decizia interdicției generale de a întra în Suedia pentru persoanele care
sosesc din statele membre UE/SEE, Andorra, Elveția, Monaco, San Marino și Vatican.
Acest lucru înseamnă că toată lumea care întră din spațiul UE/SEE, indiferent de

cetățenie, poate traversa hotarul în sensul de întrare în Suedia fără restricții specifice
legate de COVID-19. Reglementările de intrare vor reveni acum la reglementările în
vigoare în condiții normale în ceea ce privește cerința de a deține un document de
călătorie valabil și o viză, durata maximă a șederii și dreptul la liberă circulație în
interiorul UE/spațiului Schengen.
Același lucru este valabil și pentru tranzitul printr-o țară din UE/SEE sau Elveția, dacă
sunteți procesat pentru imigrare în prima țară de destinație, indiferent de locul în care ați
început inițial călătoria.
IMPORTANT!!! SUNT ACCEPTATE DOAR CERTIFICATELE DE VACCINARE
CARE ATESTĂ ADMINISTRAREA VACCINELOR ACCEPTATE
PE
TERRITORIUL SUEDIEI:
1) Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2)AstraZeneca EU (Vaxzevria), 3)Johnson &
Johnson (Janssen), 4) Moderna (Spikevax), 5) Covishield, 6) Sinovac-CoronaVac,
7) COVID-19 vaccin BIBP/Sinopharm, 8) COVID-19 vaccin AstraZeneca/SKBio.
ATENȚIE!!!
Ca urmare, toți deținătorii certificatelor COVID, emise de sistemul național până
la 16 noiembrie curent, trebuie să descarce documentul în mod repetat de pe
pagina www.certificate-covid.gov.md pentru obținerea variantei omologate și
acceptate de autoritățile UE, inclusiv cele din Republica Moldova.
CERTIFICATELE EMISE ÎNAINTE DE 16 NOIEMBRIE NU SUNT
CONSIDERATE VALABILE PENTRU SISTEMUL DE VERIFICARE!!!
Pentru verificarea certificatelor nou descărcate, accesați www.certificatecovid.gov.md accesând secțiunea „Verifică certificat”, sau oricare aplicație
interconectată cu sistemul european, care centralizează cheile publice de verificare
a certificatelor emise la nivelul UE. Aplicațiile pentru verificare pot fi descărcate
gratuit din Google Play, sau App Store pe dispozitivuri mobile
Atunci când intrați din afara SEE trebuie să faceți parte din de cel puțin o categorie
exceptată și să prezentați un test negativ pentru COVID-19 sau un certificat de vaccin.
Certificatul de recuperare nu este acceptat dintr-o țară din afara SEE și sunt acceptate
numai certificatele de vaccin eliberate de un număr limitat de țări.
Cetățenii suedezi sunt exceptați de la prezentarea unui test negativ COVID-19 la întrare
în țara. De asemenea, se fac excepții, printre altele, pentru cetățenii străini cu domiciliul
în Suedia sau pentru cei cu permis de ședere sau cu motive familiale.
Sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unui test molecular tip PCR cu
rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 următoarele categorii de
persoane care călătoresc direct din spațiul din afară UE/SEE:
•
•
•
•
•

persoanele având mai puțin de 18 ani (minorii);
persoanele rezidente în Regatul Suediei;
Persoanele din spațiul UE cu certificatul COVID emis de către statele membre
UE, care trebuie să conține datele referitor la vaccinul administrat, testul negativ
la COVID ori dovada recuperării de la covid-19 (certificat de recuperare);
persoanele care au fost compet vaccinate cu unul din vaccinuri aprobate de EMA
și au trecut 2 sâptâmâni de la cea de-a doua doză de vaccin anti-COVID.
lucrătorii transfrontalieri, cu condiția testării regulate (cel puțin o dată pe săptămână);

•
•
•
•
•
•
•

persoanele care sunt implicate într-un transport medical;
transportatorii de mărfuri și alte categorii de personal din sectorul de transport;
persoane care se deplasează pentru rațiuni familiale urgente;
persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care au un alt motiv
umanitar;
persoanele care sunt supuse unei intervenții medicale sau altor tipuri de îngrijire
medicală în Regatul Suediei care nu pot fi amânate;
marinarii;
personalul implicat în acțiuni de cooperare polițienească internațională, vamală
sau în acțiuni de salvare.

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
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, cetățenii statelor din afară UE/SEE în conformitate cu lista aprobată
de către Guvernul Suediei, specialiștii din domeniul medical, transportatori și persoane
care călătoresc din motive familiale imperative, studenți, experți profesionali. Informații
mai detaliate cu privire la lista categoriilor exceptate pot fi găsite după următorul link:
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travelto-and-from-sweden/
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Tranzitul aeroportuar este permis. De regulă, pe perioada călătoriei de tranzit, o persoană
trebuie să rămână în zona de tranzit a aeroportului.
Nu sunt restricții adiționale de tranzit pentru cetățenii statelor-membre UE.
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:
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 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 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 care nu sunt necesare la spitale și aziluri sunt restricționate.
Persoanele peste 70 de ani și cei care aparțin unor grupe de risc trebuie să își reducă
contactele apropiate cu alte persoane și să evite în totalitate să călătorească cu transportul
public sau taxi-ul. De asemenea, este necesară evitarea cumpărăturilor în magazine sau
farmacii și deplasarea în alte locuri aglomerate.
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/2020/10/extension-of-temporary-entry-banto-sweden-until-22-december-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/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-andincidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-andincidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-duringthe-covid-19-pandemic
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-ofsweden/communicable-disease-control/covid-19/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei
https://suedia.mfa.gov.md/
Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova
https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/
Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Islanda

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE
Guvernul Islandez a eliminat toate restricții prevăzute de reglementările COVID-19
(prezentarea certificatelor, testelor, înregistrarea prealabilă). Întrarea în Republica
Islanda este permisă tuturor călătorilor în conformitate cu regulile generale imigrația și
dacă îndeplinesc condițiile necesare (de exemplu, deținerea vizei pentru cei din țările
pentru care este necesară viză, deținerea unui permis de ședere etc.).
De asemenea, au fost anulate restricțiile anti-pandemice pe plan intern.
Decizia de a permite acces pe teritoriul norvegian pentru călători aparține Poliției de
Frontieră norvegiene în conformitate cu legislația națională.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
https://www.government.is/
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/
https://utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/covid-19
https://www.covid.is/english
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islanda cu reședință la Stockholm
https://suedia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Islanda în Republica Moldova cu reședință la Moscova
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-moscow/

Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Norvegia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE
Guvernul norvegian a eliminat toate restricții prevăzute de reglementările COVID-19
(prezentarea certificatelor, testelor, înregistrarea prealabilă). Intrarea în Norvegia este
permisă tuturor călătorilor în conformitate cu regulile generale din Legea privind
imigrația și dacă îndeplinesc condițiile necesare (de exemplu, deținerea vizei pentru cei
din țările pentru care este necesară viză, deținerea unui permis de ședere etc.).
Rămân în vigoare anumite reglementări aplicabile pentru Arhipelagul Svalbard (testarea
obligatorie).
Decizia de a permite acces pe teritoriul norvegian pentru călători aparține Poliției de
Frontieră norvegiene în conformitate cu legislația națională.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Informații legate de pandemia COVID-19 în Norvegia:
• Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
• Helsenorge: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/
• Linie de asistență pentru întrebări legate de COVID-19 (intrare, testare și carantină): apelabil din Norvegia - 815 55 015 (program în zilele lucrătoare 08.0015.30); apelabil din străinătate (0047) 21 89 80 42
• UDI (Direcția Norvegiană pentru imigrație): linie de asistență (0047) 233 51 600
(program în zilele lucrătoare 10:00-14:00)
• Ministerul Afacerilor Externe Norvegian:
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
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/
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/
Data ultimei actualizări: 11.02.2022

Belarus

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ: NU

2. RESTRICȚII DE INTRARE începând cu ora 0:00 din 21 decembrie 2020
Republica Belarus și-a închis frontierele terestre pentru a preveni răspândirea
infecției cauzate de coronavirusul COVID-19.
Conform documentului,
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000705&p1=1&p5=0
s-a aprobat lista persoanelor care nu sunt supuse restricțiilor respective. De exemplu,
pentru diplomați, membri ai delegațiilor oficiale, șoferi internaționali, străini care intră
pentru muncă, asistență medicală, cetățenii Republicii Belarus care călătoresc în
străinătate la notificarea decesului sau a bolii unei rude în străinătate, precum și pentru
muncă, într-o călătorie de afaceri, educație și altele. Printre excepții se numără cetățenii
ruși care călătoresc în tranzit prin Belarus către Federația Rusă, chiar și prin punctele de
control la sol.
În cazuri excepționale, pot fi luate decizii private pentru a permite persoanelor să treacă
frontiera.
Pentru străinii care au permis de ședere permanent sau temporar în Belarus, nu există
restricții de intrare în țară.
De asemenea, nu au nevoie de un test PCR.
Astfel, deplasarea cetățenilor Republicii Belarus și a străinilor prin punctele de control
funcționale la sol este suspendată, cu excepția anumitor cazuri. Această regulă nu se
aplică pentru punctele de control Avia.
3.

CONDIȚIILE DE INTRARE ÎN REPUBLICA BELARUS PRIN PUNCTELE
DE CONTROL AVIA

Pentru străinii care au permis de ședere permanent sau temporar în Belarus, nu există
restricții de intrare în țară.
De asemenea, aceștia nu au nevoie de un test PCR.
Străinii și apatrizii (cu excepția celor cu permis de ședere temporar/permanent în
Belarus) au voie să intre în Belarus numai prin aeroporturi.
Toți străinii și apatrizii care au împlinit vârsta de șase ani (cu excepția celor cu permis de
ședere temporar/permanent în Belarus) necesită un test PCR negativ pentru a intra în
Belarus, efectuat în timp de 3 zile înainte de trecerea frontierei.
Excepție fac cei care au certificat de vaccinare împotriva COVID-19.
Perioada de valabilitate a documentului PCR se consideră de la data prelevării probei
persoanei confirmate, care este considerată prima zi de valabilitate PCR, până la
expirarea celei de-a patra zile. (Dacă data PCR este 01.12.2020, atunci de la 00.00
05.12.2020 documentul PCR nu este valabil pentru intrarea în Republica Belarus).
Cetățenii străini care nu au permis de ședere temporar/permanent în Belarus și străinii
care sosesc în Belarus din Federația Rusă, în conformitate cu prevederile decretului,
trebuie să aibă un certificat de vaccinare sau un test PCR (în formular electronic sau pe
hârtie, sau folosind o aplicație mobilă „Călătoresc fără COVID-19”).
Ulterior Compania aeriană belarusă ”Belavia” a anunțat despre anularea zborurilor spre
Republica Moldova. Compania nu va mai efectua zboruri directe spre Chișinău din
cauza interdicției autorităților aeronautice europene și ucrainene privind utilizarea
spațiului său aerian.

4. MĂSURA GARANȚIEI:
Persoanele care au finalizat un curs complet de vaccinare împotriva infecției cu COVID19 și au un document care confirmă trecerea acestuia cu ei sunt scutiți de obligația de
testare COVID-19 și de autoizolare.
5. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Tranzitul menționat înseamnă:
1. Intrarea unui străin în Republica Belarus la punctul de control al aeroportului pe
calea aerului dintr-un stat, urmând ruta stabilită prin teritoriul Republicii Belarus
și plecarea străinului din Republica Belarus în alt stat la punct de control rutier.
2. 2. Intrarea unui străin în Republica Belarus la un punct de control al unui aeroport
cu transportul aerian dintr-un stat și, fără a părăsi teritoriul acestui punct de
control (zona de tranzit), plecarea unui străin în alt stat prin transport aerian.
3. 3. Intrarea unui străin în Republica Belarus la un punct de control al unui aeroport
cu transportul aerian dintr-un stat și, fără a părăsi teritoriul acestui aeroport,
plecarea unui străin în Federația Rusă prin transport aerian.
Când se documentează tranzitul în 24 de ore, testele PCR nu sunt necesare.
În lipsa unui document care să confirme tranzitul de 24 de ore pe teritoriul Belarus, unui
străin i se va elibera un formular de sosire, care trebuie predat unui polițist de frontieră
la părăsirea țării. În același timp, în chestionar, ca loc de reședință (ședere) în Republica
Belarus, călătorii trebuie să facă o înregistrare: „tranzit prin teritoriul Republicii Belarus
într-o perioadă de cel mult 24 de ore”.
Dacă tranzitul depășește 24 de ore, trecerea prin frontieră este posibilă doar dacă există
un certificat cu rezultat negativ la testul PCR pentru infectarea cu COVID-19 (pentru a
obține un certificat, trebuie să contactați instituția medicală din Belarus).
6. MĂSURI PE PLAN INTERN:
respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 metru;
- purtarea măștilor de protecție în public.
7. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
https://gpk.gov.by/covid-19/
8. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Minsk
https://belarus.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Belarus la Chișinău
http://moldova.mfa.gov.by/ru/
Data ultimei actualizări: 04.03.2022

Federația Rusă

În contextul prelungirii închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova pe toată
perioada stării de urgență până pe 25 aprilie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene informează cetățenii care se află pe teritoriul Federației Ruse,
Republicii Kazahstan, Republicii Kârgâze și Tadjikistanului să-și programeze zborurile prin statele care au spațiul aerian accesibil.

Se recomandă rutele aeriene încă disponibile, cu escale în Istanbul, Belgrad, Varșovia,
Budapesta, Dubai, etc. – cu destinația Iași sau București, cu ulterioara călătorie pe cale
terestră spre Republica Moldova.
Alternativ, cetățenii pot ajunge în Republica Moldova cu autocarele care efectuează
curse din Federația Rusă prin țările europene, prin ocolirea teritoriului Ucrainei.
De asemenea, MAEIE îndeamnă cetățenii țării noastre să nu întreprindă călătorii neesențiale în Federația Rusă și să verifice cu regularitate informațiile difuzate pe pagina ministerului și a ambasadei Republicii Moldova la Moscova.
Informații suplimentare pot fi consultate la responsabilii de la Secția consulară a ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă: strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova
Tel.: tel:+ 7 (495) 790 75 46 E-mail: consul.moscova@mfa.gov.md.
Totodată, Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numărul de telefon tel:0 80 090
990 – gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numerele
tel:+373 22 23 20 02; tel:+373 22 20 10 47; tel:+373 78 220 041 (inclusiv din străinătate)
sau email: call.center@mfa.gov.md.
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Turcia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
- RESTRICȚII DE INTRARE: Regulile de intrare în Turcia, pentru cetățenii
străini, în vigoare din 10 ianuarie 2022:
1) Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Turcia în baza certificatelor ce
atestă că le-au fost administrate minim două doze de vaccin (recomandate pentru a
fi folosite de către Organizația Mondială a Sănătății sau de Republica Turcia) sau o
doză de vaccinul Johnson și Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în Turcia
sau au fost bolnavi de COVID-19 în ultimele șase luni, începând cu ziua a 28-a de
la primului test PCR cu rezultat pozitiv.
În acest caz nu vor fi obligați să prezinte Test PCR/Test rapid antigen cu rezultat
negativ și nu li se vor aplica măsuri de carantină.
În cazul neprezentării unui certificat de vaccinare sau a documentelor care să indice
că persoana a avut boala COVID-19, se consideră necesar prezentarea unui Test
Negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore înainte de sosire în Turcia sau un test
rapid antigen efectuat în ultimele 48 de ore, înainte de intrare în Turcia.
Persoanele care intenționează să călătorească în Turcia, inclusiv cei cei până la 12
ani, sunt obligate să completeze un formular electronic, cu 72 de ore înainte de
călătorie. Persoana care completează ancheta, accesată poate fi accesată pe pagina
web a Ministerului Sănătății al Turciei: https://register.health.gov.tr/
2) Persoanele care intră în Turcia, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, pot fi
supuși, aleatoriu, testului PCR, la punctele de frontieră. În acest sens, după preluarea
testului pasagerilor li se va permite să plece la destinația lor finală. Dacă rezultatul

testului PCR va fi pozitiv, vor fi supuși tratamentului conform rigorilor Ministerului
Sănătății al RT. Persoanele testate pozitiv și cele care au fost în contact cu acestea
vor trebui sa stea în carantină timp de 7 zile, pe adresele declarate de ele. Carantina
se va sfârși dacă testul PCR, făcut peste 5 zile, va fi negativ. Pentru persoanele cu
rezultat pozitiv, carantina va lua sfârșit în ziua a 7-a, fără necesitatea de a face un
nou test PCR.
3) Pasagerii care sosesc direct din Africa de Sud, Botswana, Mozambic, Namibia și
Zimbabwe, Brazilia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, India și Pakistan și cei care au
vizitat aceste țări în ultimele 14 zile sunt obligați să prezinte Test PCR efectuat cu
maximum 72 de ore înainte de sosirea în Turcia.
Pasagerii care sosesc direct din Africa de Sud, Botswana, Mozambic, Namibia și
Zimbabwe, Brazilia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, India și Pakistan și cei care au
vizitat aceste țări în ultimele 14 zile vor fi scutiți de carantină dacă prezintă dovadă
că
că le-au fost administrate minim două doze de vaccin (recomandate pentru a fi
folosite de către Organizația Mondială a Sănătății sau de Republica Turcia) sau o
doză de vaccinul Johnson și Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în
Turcia. În caz contrar persoanele vor sta în carantină la adresele declarate de acestea.
Dacă testul PCR din ziua a 5-a va fi negativ, carantina se stopează. În cazul în care
în ziua a 5-a nu este efectuat un test PCR, persoana va sta în carantină până în ziua
a 7-a.
Dacă testul PCR din ziua a 5-a va fi pozitiv, persoanele urmează a fi izolate pentru
7 zile. La finele celor 7 zile carantina se termină pentru persoanele fără simptome.
Perioada de izolare se termină dacă persoana face un test PCR la 5 zi și rezultatul
este negativ.
4) Pasagerii cu vârsta de peste 12 ani, dar care nu au împlinit 18 ani, ce călătoresc
cu părinții lor și sosesc din țările enumerate în articolul 3, pot fi îmbarcați la zbor
dacă prezintă un test PCR cu rezultat negativ efectuat în termen cu maximum 72 de
ore înainte de sosirea în Turcia. Acești pasageri vor fi supuși unui test PCR la adresa
lor de reședință și, dacă rezultatul este negativ, vor fi scutiți de carantină.
5) Pasagerii care sosesc din Afganistan sau care au fost în aceasta țară în ultimele 14
zile vor fi obligați să prezinte un test PCR cu rezultat negativ efectuat cu maximum
72 de ore înainte de intrarea în Turcia. Acești pasageri vor fi plasați în carantină
pentru o perioadă de 10 zile în locurile stabilite de oficiul Guvernatorului. Costurile
de cazare și transfer sunt suportate de către pasageri. Dacă rezultatul testului PCR
care urmează să fie efectuat la sfârșitul celei de-a 7-a zile de carantină este negativ,
măsura de carantină se încheie.
6) Cetățenii turci care sosesc din Afganistan nu vor fi plasați în carantină la hotel
,dar la locul de domiciliu/reședință. Acestea vor avea dreptul să se deplaseze la locul
de domiciliu/reședință cu mijloace de transport private.
7) În contextul alicării articolului 5, pasagerii care urmează să fie plasați în carantină
trebuie să își facă rezervările la hotel prin intermediul paginii İzolasyon Otelleri |
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (shgm.gov.tr), înainte de călătorie și să achite taxa
de cazare în avans. În cazul în care pasagerii nu prezintă documentul ce atestă că au
efectuat plata pentru cazare la primul lor punct de plecare, aceștia nu vor fi admiși
la bord.

8) Pasagerii care călătoresc din Iran și Egipt sunt obligați să prezinte un test PCR cu
rezultat negativ efectuat cu maximum 72 de ore înainte de intrare sau să prezinte un
certificat ce atestă că le-au fost administrate minim două doze de vaccin
(recomandate pentru a fi folosite de către Organizația Mondială a Sănătății sau de
Republica Turcia) sau o doză de vaccinul Johnson și Johnson, cu cel puțin 14 zile
înainte de intrarea în Turcia
9) Cetățenii turci intra în Turcia în baza certificatelor ce atestă că: le-au fost
administrate minim două doze de vaccin (recomandate pentru a fi folosite de către
Organizația Mondială a Sănătății sau de Republica Turcia) sau o doză de vaccinul
Johnson și Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în Turcia; că au fost
bolnavi de COVID-19 în ultimele șase luni; sau prezentă unui Test Negativ PCR,
efectuat în ultimele 72 de ore înainte de sosire în Turcia sau un test rapid antigen
efectuat în ultimele 48 de ore, înainte de intrare în Turcia.
10. Documentele precum certificatele de vaccinare, testele PCR/antigen vor fi
verificate de către compania aeriană înainte de îmbarcare și pasagerii care nu dețin
actele necesare nu vor fi primiți la bord. Companiile aeriene vor purta toată
responsabilitatea pentru acceptarea la bord a persoanelor ne-autorizate.
11. Persoanele care intenționează să călătorească în Turcia, inclusiv cei cei până la
12 ani, sunt obligate să completeze un formular electronic, cu 72 de ore înainte de
călătorie. Persoana care completează ancheta, accesată poate fi accesată pe pagina
web a Ministerului Sănătății al Turciei: https://register.health.gov.tr/, trebuie să
indice: numele, prenumele, sexul, modalitatea de deplasare, numărul de pașaport,
cetățenia, țara de origine, emailul, numărul de telefon, data de sosire (formularul
poate fi completat în una din limbile: engleză, rusă, spaniolă, germană). După
completarea chestionarului online, acesta trebuie să fie tipărit sau descărcat pe un
smartphone, tabletă sau alt dispozitiv. Formularul urmează a fi prezentat
reprezentantului companiei aeriene la aeroport, înainte de plecare și poate fi verificat
la intrarea în Turcia de către organele competente. Persoanele care vor indica
informații eronate în anchetă, riscă sancțiuni administrative, până la interdicția
temporară de a intra pe teritoriul Turciei. În baza informațiilor completate, va fi
generat automat un cod HES individual, cu ajutorul căruia persoanele vor putea fi
contactate de autorități, în cazul în care acestea sau cei cu care a fost în contact în
timpul călătoriei și sejurului, sunt bolnavi de COVID-19. Din acest motiv este foarte
important ca informația inclusă în anchetă să fie una veridică.
Pentru mai multe informații despre codul HES, vă rugăm să consultați pagina
https://www.turkishairlines.com/en-us/announcements/coronavirus-outbreak/hescode/ .
CATEGORIILE EXCEPTATE: Restricțiile menționate nu se aplică pasagerilor
care se află în transfer ( de la o rută internațională la altă) membrilor echipajelor
aeronavelor și navelor maritime, șoferilor de TIR-uri, copiilor până la 12 ani.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Restricțiile menționate nu se aplică pentru
pasagerii care se află în tranzit/transfer prin Turcia.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Pe fondul unei scăderi la nivel național a cazurilor COVID-19, autoritățile turcești au

anunțat că din 1 iulie 2021 sunt anulate restricțiile de circulație pe timp de noapte și din
weekend, cele de circulație în transportul public și cele legate de călătoriile inter-urbane.
Instituțiile și organizațiile publice vor reveni la programul normal de activitate.
Totodată, rămân în vigoare restricțiile introduse începând cu 02.12.2020, și anume:
- purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice;
- respectarea distanței sociale de minim 1.5 m.;
- fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul orașului,
bulevarde și străzi principate);
- pentru intrarea în instituții publice, centre comerciale și pentru călătoriile cu
avionul (cetățenii străini nu sunt obligați să prezinte codul HES pentru zborurile
interne), trenul, corabia, autobuse inter-urbane, persoanele vor trebui să prezinte
codurile electronice HES individuale, disponibile printr-o aplicație gratuită pentru
smartphone, pentru a-și demonstra starea de sănătate (codurile HES pot fi obținute
aici https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sau expediind un sms la nr. 2023 indicând
,,HES nr. cărții de identitate și anul nașterii”).
Lista laboratoarelor autorizate unde se pot face teste pentru COVID-19 poate fi accesată
la adresa electronică: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19tani-laboratuvarlari.html
Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale
au dreptul de a impune restricții suplimentare, în cazul agravării situației epidemiologice.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/
https://corona.cbddo.gov.tr/
http://web.shgm.gov.tr/en
https://tga.gov.tr/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Ankara
https://turcia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainTurkey
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Albania
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ: NU
2. RESTRICȚII DE INTRARE: Începând cu 06 septembrie 2021, pentru a putea
intra în Republica Albania pe cale terestră, maritimă sau aeriană, toate persoanele trebuie
deţină în posesie unul din documentele menţionate:
• Pașaport de vaccinare, care este valabil cel puţin 14 zile după administrarea
celei de-a doua doze de vaccin;
• Test PCR efectuat cu până la 72 de ore înainte de intrare;
• Test rapid de antigen efectuat în 48 de ore înainte de intrare;
• Document valid care demonstrează trecerea prin boala Covid-19 sau recuperare
de la Covid-19 în ultimele 6 luni pînă la data intrării în Albania.

Cetățenii albanezi care locuiesc în Albania care se întorc și nu au un document menționat
anterior sunt obligaţi să se autoizoleze pentru o perioadă de 10 zile și să informeze
autoritățile sanitare regionale în acest sens, precum şi să efectueze un test la sfârșitul
perioadei de izolare.
3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Copiii cu vârsta de până la 6 ani sunt scutiți de
cerinţele antiepidemice.
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Cerinţele antipeidemice se aplică și
călătorilor care tranzitează teritoriul Republicii Albania
5. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Cerinţele antipeidemice se aplică și
călătorilor care tranzitează teritoriul Republicii Albania
6. MĂSURI PE PLAN INTERN:
1. Este permisă adunarea în grupuri de pînă la 50 persoane în locuri deschise. În
cazul locurilor închise se menține limita de 10 persoane;
2. Nu mai este obligatoriu de a purta mască în spații deschise. Se menține
obligațiunea de a purta mască în spațiile închise pentru persoanele cu vîrsta de cel puțin
11 ani. Nerespectarea acestei măsuri este sancționată cu suma de 3000 Lek (25 EUR) la
prima abatere și 5000 Lek (40 EUR) la abateri repetate;
3. Sunt în vigoare restricțiile de deplasare cu autoturismele personale sau pietonal,
pe timp de noapte, în intervalul orar 23:00 - 06:00, pe întreg teritoriul țării, cu excepția
deplasărilor în scopul desfășurării activității profesionale, din motive medicale sau alte
tipuri de urgențe. Celelalte categorii de persoane care doresc să se deplaseze în afara
locuinței în intervalul orar de restricție trebuie să aplice pentru aprobare, prin intermediul
portalului E-Albania, motivând scopul și durata deplasării. Sunt exceptați de la această
măsură membrii Corpului Diplomatic acreditat în Republica Albania;
4. Activitatea restaurantelor și barurilor este interzisă în intervalul orar 23:00 06:00 (cu excepția serviciilor de livrare la domiciliu).
5. Activitatea cluburilor de noapte, baruri sau orice altă locație care desfășoară
activități similare, în interior sau în aer liber, este suspendată până la o nouă înștiințare.
Din data de 1 iulie 2021:
Este interzisă după ora 22:00, în fiecare zi a săptămânii, difuzarea muzicii în toate
locațiile, de orice fel;
Campionatele sportive sunt permise cu prezența suporterilor la o capacitate de
până la 30% din locurile disponibile;
Este permisă reluarea activităților culturale (spectacole artistice, teatru, conferințe) în
interior cu public/spectatori, la o capacitate de până la maxim 30% din locurile
disponibile.
7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Sofia
https://bulgaria.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova

Bosnia
Herţegovina

şi STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:
Tuturor cetățenilor străini le este permisă intrarea în Bosnia și Herțegovina cu
condiția prezentării următoarelor documente:
• test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore anterior momentului intrării în
Bosnia și Herțegovina;
• certificat care să ateste că vaccinarea cu cele două doze de vaccin împotriva
COVID-19 (sau cu o doză, în cazul vaccinurilor cu doză unică) a fost finalizată
cu cel puțin 14 zile înainte de data trecerii frontierei de stat a Bosniei și
Herțegovinei;
• certificat medical, nu mai recent de 14 zile și nu mai vechi de 180 zile, din care
să rezulte infectarea anterioară cu virusul SARS-CoV-2.
Rezultatul testului trebuie prezentat în format tipărit, nefiind acceptate documente în
format electronic.
Copiii cu vârsta de până la 7 ani, însoțiți de un părinte sau tutore care întrunește una
dintre condițiile de mai sus, pot intra în Bosnia și Herțegovina fără aplicarea măsurilor
respective.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Cetățenii străini pot tranzita Bosnia și Herțegovina fără prezentarea certificatului
medical doar în scopul revenirii în statul de reședință, cu condiția că nu se vor opri
pentru a înnopta pe teritoriul BiH. Tranzitul în scop turistic este permis doar pe
coridorul Neum (Croația-Bosnia și Herțegovina-Croația). Orice alt tip de tranzit este
permis doar pentru persoanele care întrunesc una din condițiile specifice COVID-19
privind intrarea în Bosnia și Herțegovina.
Transportatorii profesioniști de mărfuri pot tranzita țara fără restricții.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
- Purtarea măștii de protecție (astfel încât să acopere nasul, gura și bărbia) este
obligatorie în interior și în spațiile publice exterioare unde nu poate fi asigurată
distanțarea (stații ale mijloacelor de transport în comun, piețe, străzi pietonale
aglomerate etc).
- Adunările în spațiile închise din R. Srpska au fost limitate la 50 de persoane (în
cazul evenimentelor private), respectiv 100 de persoane în unități comerciale. În
Federația Bosniei și Herțegovinei numărul maxim de persoane care se pot afla în
spații închise este de 30. Adunările în aer liber sunt limitate la 100 de persoane.
- Termenul de valabilitate al documentelor menționate, în vederea acordării
accesului în anumite incinte/spații deschise, este de 4 luni în cazul certificatelor
emise persoanelor infectate cu COVID, 6 luni pentru certificatele de vaccinare
cu două doze, 9 luni pentru certificatele de vaccinare cu trei doze, 48 de ore pentru
certificatele de testare PCR, respectiv 24 de ore pentru cele antigen.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Lista structurilor regionale ale Serviciului pentru Străini, precum și alte informații
pot fi consultate la adresa www.sps.gov.ba.
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, cu reședința la Budapesta
https://ungaria.mfa.gov.md/

Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Macedonia
Nord

de Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ/CRIZĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE: Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini,
inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Nu este obligatorie măsura de autoizolare
odată cu intrarea în țară pentru străinii care vin în Macedonia de Nord în scop turistic.
Începând cu 1 septembrie 2021, accesul tuturor cetățenilor străini este permis în
Macedonia de Nord doar dacă prezintă unul din următoarele documente:
- certificat de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 cu ambele doze;
- certificat/adeverință medicală în cazul persoanelor care au fost infectate cu
virusul SARS-CoV-2 și pentru care nu au trecut mai mult de 45 de zile de la
data vindecării;
- rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maxim 72 de ore înaintea intrării
în Macedonia de Nord;
- rezultat negativ al unui test antigen, efectuat cu maxim 48 de ore înaintea
intrării în țară;
Cetățenii străini care nu prezintă unul dintre documentele de mai sus la intrarea în
Macedonia de Nord vor intra 7 zile în carantină, pe cheltuială proprie. Durata
măsurii carantinei va putea fi redusă la 5 zile, dacă în această perioadă prezintă un
test PCR cu rezultat negativ.
Măsurile noi se vor aplica doar persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.
Începând cu data de 10 martie 2021, toate persoanele care intră în Macedonia de Nord
sosind din state de pe continentul african și India vor intra în carantină pentru o
perioadă de 14 zile. Persoanele care doar tranzitează Macedonia de Nord venind din
Africa trebuie să completeze declarații în acest sens.
2. CATEGORIILE EXCEPTATE: Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii
străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.
3. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: În cazul tranzitului, acesta trebuie
efectuat în termen de 5 ore; la punctul de frontieră de intrare trebuie completată o
declarație, care va fi prezentată, ulterior, la punctul de frontieră de la ieșirea din
Macedonia de Nord.
4. MĂSURI PE PLAN INTERN:
o Începând cu data de 15 octombrie, este permisă organizarea evenimentelor în
spațiu închis în limita a 50% din capacitatea sălii și cu condiția ca participanții să prezinte
certificatul de vaccinare cu ambele doze.
o Începând cu luna august, pentru toate evenimentele organizate în aer liber,
inclusiv în cadrul unităților de alimentație publică, pentru accesul în centre comerciale
tip mall și pentru participarea la evenimente publice (conferințe, seminarii etc.) se
introduce obligativitatea prezentării unui certificat de imunizare împotriva COVID-19,
cu cel puțin prima doză, pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani.
o
Începând cu luna iunie 2021, nu se mai aplică restricții de deplasare.

o Începând cu luna iunie, nu mai este obligatorie purtarea măștii de protecție în aer
liber, cu recomandarea de a purta masca de protecție în cadrul unui grup mai mare de
persoane. Rămâne în vigoare obligativitatea purtării măștii de protecție în transportul
public, taxi și în toate spațiile închise.
o Unitățile de alimentație publică funcționează cu program normal de lucru numai
în spațiile deschise.
o Începând cu luna mai, a fost reluată activitatea sălilor/cluburilor de fitness,
centrelor sportive, sălilor de sport, cu respectarea măsurilor sanitare și de distanțare
socială.
o Evenimentele sportive se desfășoară fără prezența publicului. Este permisă
organizarea și participarea la competițiile sportive pentru copii, tineret și cadeți, fără
obligativitatea prezentării certificatului de vaccinare, însă se recomandă vaccinarea
pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani.
o În cazul copiilor cu nevoi speciale sau dizabilități care participă fizic la ore, nu
este obligatorie purtarea măștii, cu condiția prezentării unui certificat medical
justificativ.
o Începând cu luna iunie 2020, a fost consolidat controlul respectării măsurilor de
distanțare.
o Măsura autoizolării devine obligatorie de la data dispunerii acesteia până la
primirea unui rezultat negativ al testului pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Dacă
testul este pozitiv, măsura autoizolării nu poate fi suspendată.
o Autoizolarea (în cazul persoanelor care sosesc din Africa, India și Brazilia)
devine obligatorie de la data dispunerii măsurii până la primirea unui rezultat negativ al
testului pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Dacă testul este pozitiv, măsura
autoizolării nu poate fi suspendată.

5. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Sofia
https://bulgaria.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Muntenegru

Noile măsuri sanitare și condițiile de călătorie pot fi consulate și pe pagina de internet a
Guvernului: https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations.
1. STARE DE URGENȚĂ: NU
2. RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
Restricțiile de călătorie și măsurile epidemiologice în vigoare în Muntenegru au fost
prelungite, cu unele excepții, ca urmare a răspândirii variantei Delta+/Omicron a
virusului SARS-CoV-2, noua variantă Omicron fiind tulpina dominantă în această țară.
Cetățenii muntenegreni și străini care călătoresc în Muntenegru trebuie să prezinte la
frontieră cel puțin una din următoarele dovezi:
a) certificatul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 /Certificatul Național
Digital COVID-19 sau Certificatul digital european Covid-19, aflat în termen de
valabilitate (6 luni de la ultimul vaccin);
b) testul molecular tip PCR negativ pentru COVID-19, efectuat cu maximum 72 de
ore anterior (rezultatul trebuie să fie eliberat de un laborator autorizat într-o limbă
de circulație internațională);

c) rezultatul pozitiv al unui test serologic – anticorpi clasa IgG (dovada că persoana
are anticorpi pentru COVID-19), dacă au trecut cel puțin 10 zile și nu mai mult de
180 de zile de la ultimul test PCR pozitiv;
d) rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, eliberat de un laborator autorizat, cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea în
Muntenegru.
Călătorii care intră în porturile din Muntenegru cu propriile ambarcațiuni navale vor
prezenta una dintre dovezile de mai sus sau rezultatul negativ al testului PCR SARSCoV-2, eliberat de un laborator oficial înregistrat cu cel mult 72 de ore înainte de
îmbarcarea pe navă.
Călătorii, cetățeni muntenegreni sau străini, cu reședința permanentă/temporară în
Muntenegru, pot intra în Muntenegru chiar dacă nu dețin niciuna dintre cele patru dovezi,
cu condiția să stea în carantină/autoizolare (pentru o perioadă de 10 zile) la adresa de
domiciliu/reședință din Muntenegru, împreună cu membrii familiei/gospodăriei
respective. Măsura autoizolării poate fi încheiată după a 3-a zi de la intrarea în
Muntenegru, în baza unui test tip PCR negativ.
Obligația de a se vaccina sau de a efectua testul PCR nu se aplică persoanelor cu vârsta
mai mică de 18 ani.
Toate punctele de trecere a frontierelor Muntenegrului cu statele vecine rămân deschise.
La intrarea în țară, turiștilor străini li se poate solicita dovada rezervării de la unitatea de
cazare sau o altă dovadă, care să justifice deplasarea către o anumită destinație/localitate
din zonele temporar supuse măsurilor specifice carantinei.
Atenție! La părăsirea acestui stat, Poliția poate solicita dovada înregistrării turiștilor pe
durata șederii în Muntenegru (în baza chitanței de la unitatea de cazare).
3. INTRAREA ÎN MUNTENEGRU – excepții pentru anumite categorii de
persoane:
În conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, anumite categorii de persoane a
căror intrare în Muntenegru este necesară funcționării normale a serviciilor vitale și
angajații care reprezintă un interes economic reprezintă excepții de la criteriile enunțate
anterior.
EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Cetățenii statelor neincluse pe lista verde, aflați în tranzit în Muntenegru nu trebuie să
prezinte un test tip PCR negativ, dacă fac dovada că stau mai puțin de 12 ore în această
țară (de regulă, în baza ștampilei din pașaport).
Frontierele sunt deschise pentru transportul de marfă. Transportatorilor profesioniști de
mărfuri le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de protecție și să respecte
cu strictețe măsurile adoptate.
Conducătorilor auto aflați în tranzit le este interzisă oprirea, staționarea și șederea pe
teritoriul Muntenegrului mai mult de 12 ore. La intrarea în Muntenegru, de regulă,
acestora li se înmânează o decizie în care este menționată denumirea punctului de
frontieră de intrare, denumirea punctului de frontieră de ieșire și perioada de timp alocată
tranzitării Muntenegrului, fiind interzisă abaterea de la traseu.
Pentru tranzitarea pe teritoriul Muntenegrului, conducătorii auto trebuie să respecte
reglementările afișate la punctele de trecere a frontierei sau pe paginile de internet
oficiale ale instituțiilor muntenegrene.
Turiștilor le este permis să părăsească Muntenegru, fără restricții, prin toate punctele de
trecere a frontierei în baza documentelor de călătorie (pașaport, carte identitate, titlu de
călătorie) aflate în termen de valabilitate.

4. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Restricțiile de circulație între localități în Muntenegru au fost eliminate, dar pot fi
introduse punctual în cazul creșterii numărului persoanelor infectate în anumite localități.
Transportul intern (rutier, feroviar și maritim) în Muntenegru se efectuează cu asumarea
obligației transportatorului de a asigura respectarea tuturor măsurilor de prevenție
stabilite de ISPM. De asemenea, transportul public, rutier (interurban, suburban, urban)
se efectuează cu implementarea măsurilor de prevenție: obligativitatea purtării măștilor
de protecție, dezinfectarea mâinilor, pasagerilor nu le este permis să călătorească în
picioare.
Personalul angajat și călătorii din mijloacele de transport (avion, autobuz, microbuz,
taxi) sunt obligați să poarte măști de protecție doar în spațiile închise.
Porturile muntenegrene sunt deschise și pentru vasele de croazieră străine. Începând cu
luna octombrie 2021 circulația trenurilor de pasageri pe ruta Bar – Podgorica – Belgrad
pe timpul zilei a fost suspendată.
MĂSURI SANITARE SPECIALE:
- Programul tuturor serviciilor de tip catering și din hoteluri, în perioada următoare, este
de la orele 07:00-01:00, pentru deținătorii certificatelor digitale naționale și europene
COVID-19.
- Sunt permise ceremoniile funerare în prezența a maximum 50 de persoane, cu
respectarea măsurilor epidemiologice de bază.
- Este interzisă adunarea populației în locuri publice închise (evenimente publice,
întruniri politice, profesionale, științifice și de altă natură), cu excepția activităților
publice și a evenimentelor oficiale, cu respectarea măsurilor epidemiologice, în baza
certificatului național/european COVID.
- Sunt redeschise centrele de fitness și sălile de sport pentru toate persoanele care prezintă
certificatul digital european COVID și unde se asigură un spațiu de 10 m2/persoană.
- Sunt permise vizitele în penitenciare și închisori de către avocați, rude și experții
juridici, care dețin un certificat digital european COVID.
- Casele de pariuri au voie să-și desfășoare activitatea cu prezentarea certificatului
național/european COVID.
- În mall-urile, centrele de afaceri a căror suprafață este de peste o 1.000 m2 și care au
mai mult de trei entități comerciale, este necesară asigurarea a 10 m2 pentru o persoană,
cu respectarea măsurilor de bază și cu obligativitatea deținerii certificatului COVID.
- Sunt permise slujbele religioase în clădirile de cult cu asigurarea a 10 m2 pentru o
persoană și respectarea măsurilor de bază, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție
care să acopere nasul și gura, și respectarea distanței, precum și cu deținerea obligatorie
a unui certificat COVID.
- Vizitele la instituțiile culturale (teatre, cinematografe, muzee, galerii) sunt permise în
baza unui certificat COVID.
- Este interzisă prezența spectatorilor în timpul competițiilor desfășurate în edificile
sportive închise. Prezența publicului la evenimente sportive în aer liber este posibilă dacă
persoanele fac dovada a cel puțin unuia dintre elementele definitorii ale certificatului
COVID, cu un număr de spectatori limitat la 1/3 din locurile disponibile, astfel încât să
rămână două locuri libere între fiecare spectator.
- Se propune tuturor angajaților din administrația publică, companii și antreprenori să
organizeze munca de acasă, cu organizarea obligatorie a activităților de serviciu și
asigurarea unui proces de lucru neîntrerupt.
Începând cu luna decembrie 2021, autoritățile din statele membre UE și din Muntenegru
recunosc pe bază de reciprocitate Certificatul Național Digital COVID-19 eliberat de

către autoritățile muntenegrene (indiferent de tipul de vaccin) și respectiv certificatele
digitale europene eliberate de către statele membre UE.
Certificatele naționale digitale COVID eliberate sunt valabile 6 (șase) luni de la data
celei de-a doua doze sau de la ultima infectare cu COVID-19, cetățenii fiind încurajați
să primească a treia doză de vaccin.
Deținerea certificatului european sau a celui național digital COVID este o condiție
obligatorie:
• pentru intrarea călătorilor în Muntenegru;
• pentru a intra în interiorul facilităților de catering,
• pentru a participa la toate evenimentele culturale și sportive admise - atât în
interior, cât și în aer liber, inclusiv în: camere de joacă pentru copii (o persoană
la opt metri pătrați), biserici și clădiri ale cultelor religioase, săli de sport,
cinematografe, teatre și săli de concerte.
În eventualitatea în care persoanele care vizitează Muntenegru sunt testate pozitiv la
virusul SARS-CoV-2, acestea sunt obligate să nu părăsească unitatea de cazare, urmând
a fi monitorizate de către personal specializat. Călătorii străini care prezintă simptome
specifice COVID-19 vor fi obligați să efectueze un test PCR, iar în cazul în care acesta
va fi pozitiv, autoritățile competente vor lua măsura autoizolării (sau de a părăsi
Muntenegru în cel mai scurt timp).
La plecarea din Muntenegru, turiștii străini pot efectua testul rapid PCR în punctele
medicale special amenajate în principalele localități (cf.listei anexate)[2]. Programarea
pentru testare se face de către unitățile de cazare sau personal de către turiști la
adresa: travel@ijzcg.me, cu 3 zile înainte de data părăsirii Muntenegrului se efectuează
zilnic, între orele 8.00- 13.00, iar rezultatele testului se eliberează până la finele zilei
sau termen de 24 ore (în format fizic și electronic). În eventualitatea în care rezultatului
testului PCR este pozitiv, datele turiștilor sunt introduse în baza națională de date, iar
turistul este obligat să rămână în autoizolare/carantină timp de 14 zile (costurile fiind
suportate individual de către turiști). Testul PCR poate fi repetat la scurt timp pentru
eliminarea posibilității unei erori tehnice.
Pe platforma www.covidodgovor.me cetățenii muntenegreni și străini, cu
domiciliul/reședința permanentă și temporară în Muntenegru, se pot înscrie pentru a se
programa pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Programarea pentru vaccinare se
poate efectua și telefonic la numărul 1717 sau travel@ijzcg.me.
Telefonul de urgențe operaționalizat de Ministerul Sănătății din Muntenegru este: +382
68 815 759, iar al Poliției de Frontieră din Muntenegru: +382 20 224 491.
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la București
https://romania.mfa.gov.md/
Ambasada Muntenegrului la București
romania@mfa.gov.me
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Serbia

Noile măsuri sanitare și condițiile de călătorie pot fi consulate și pe pagina de internet a
Guvernului: https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations.
1. STARE DE URGENȚĂ: NU. Este declarată pandemie de COVID-19.
2. RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Autoritățile din Republica Serbia permit intrarea pe teritoriul acestui stat a persoanelor
care prezintă:
• Certificatul COVID digital al UE (emis în statele membre UE și în celelalte state
membre ale sistemului UE de certificare, a căror listă este disponibilă
aici: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe…);
• Dovada efectuării schemei complete de vaccinare anti-COVID-19 redactată în
limba engleză, emisă de autoritățile competente din următoarele state: Andorra,
Armenia, Austria, Belgia, Capul Verde, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Egipt,
Elveția, Emiratele Arabe Unite, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia,
India, Irlanda, Islanda, Italia, Liban, Lituania, Liechtenstein, Malta, Maroc,
Marea Britanie, Republica Moldova, Olanda, România, San Marino, Slovacia,
Slovenia, Spania, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria.
• Dovada infectării anterioare cu virusul SARS-CoV-2; dovada constă într-un
document medical care atestă faptul că persoana respectivă a fost infectată în
intervalul cuprins între 14 zile și 6 luni anterioare intrării în Republica Serbia,
emis de autoritățile competente din România sau din unul dintre următoarele
state: Andorra, Austria, Bulgaria, Capul Verde, Croația, Danemarca, Elveția,
Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg,
România, San Marino, Slovenia, SUA, Spania, Tunisia, Turcia.
Tranzitarea teritoriului Republicii Serbia pentru o durată de maximum 12 ore este
posibilă fără a fi necesară prezentarea unui test PCR negativ sau a altei dovezi de
imunizare. Persoanele aflate în această situație sunt obligate să prezinte dovada
tranzitului către statul de destinație finală (rezervarea unui pachet turistic, existența
domiciliului sau a reședinței în străinătate etc., aceste documente fiind evaluate de
autoritățile de frontieră).
Persoanele cu vârsta mai mare de 12 ani care nu se află în situațiile de mai sus și care
doresc să călătorească în Serbia pot intra pe teritoriul acestui stat doar în cazul în care
prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, a cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore de la momentul eliberării
rezultatului, emis de laboratoarele acreditate din statul de proveniență.
Minorii cu vârsta între 12 și 18 ani care, la momentul intrării pe teritoriul Serbiei, nu
prezintă dovada vaccinării, a îmbolnăvirii anterioare sau a testării negative cu un test
PCR pot rămâne pe teritoriul acestui stat dacă, în termen de 48 de ore de la data intrării
în Serbia, prezintă rezultatul negativ al unui test PCR sau antigen pentru COVID-19.
Minorii cu vârsta mai mică de 12 ani pot intra fără restricții suplimentare.
În situația unei întârzieri care nu a putut fi evitată, determinată de motive obiective care
pot fi demonstrate (precum întârzierea mijlocului de transport) se permite intrarea
cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Serbia dacă valabilitatea testului negativ nu
este mai mare de 72 de ore de la momentul recepționării rezultatului.
Cetățenii străini care sosesc din Statele Unite ale Americii pot intra pe teritoriul
Republicii Serbia dacă prezintă fie un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2, fie un test rapid antigen FIA (antigen FIA Rapid test)
cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 de ore de la data emiterii rezultatului.
Cetățenii străini cu reședința sau domiciliul în Republica Serbia și cetățenii sârbi
nevaccinați sau care nu au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2 care nu dețin un test
molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 pot intra
pe teritoriul Republicii Serbia, urmând să fie plasați în carantină la domiciliu timp de 10
zile. În situația în care persoanele în cauză se testează după intrarea în Republica Serbia
și rezultatul este negativ, măsura carantinei la domiciliu va înceta. Dovada infectării
anterioare cu virusul SARS-CoV-2 se face cu un document medical care atestă că

persoana respectivă a fost infectată în intervalul între 14 zile și 6 luni anterioare intrării
în Republica Serbia.
Sunt, de asemenea, exceptate de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR
negativ la intrarea în Serbia următoarele categorii de persoane: cetățenii unui stat vecin
(inclusiv români) care sunt lucrători transfrontalieri, adică locuiesc în zona de frontieră
a statului vecin și sunt angajați pe teritoriul Republicii Serbia, dacă dețin documente
justificative valabile, cu condiția reciprocității; membrii echipajelor de transport rutier
de marfă aflate în tranzit, dacă durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu
depășește 12 ore, precum și transportatorii care au ca destinație finală Republica Serbia
sau care preiau marfă din acest stat; membrii echipajelor de transport rutier de persoane
(autobuze de linie și de transport internațional de persoane), aflați în tranzit sau cu
destinație finală sau stație în Republica Serbia; personalul feroviar; personalul navigant
cu destinația Republica Serbia, precum și personalul navigant și pasagerii aeronavelor
care tranzitează aeroporturile internaționale sârbe; personalul navelor fluviale care
transportă marfă către un port intern sârb sau care se află în tranzit; cetățenii statelor
vecine care locuiesc în zona de frontieră a statului vecin și sunt proprietari de terenuri
agricole pe teritoriul Republicii Serbia, care se deplasează în vederea desfășurării de
lucrări agricole și prezintă dovada deținerii terenului agricol sau confirmarea
proprietarului terenului că persoana respectivă desfășoară lucrări agricole pe terenul său;
această excepție se aplică sub condiția reciprocității; persoanele care se deplasează în
scop de afaceri, a căror intrare este anunțată Poliției sârbe de frontieră de către Camera
de Comerț a Serbiei, cu cel puțin 24 de ore anterior momentului intrării. În termen de
maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul Serbiei persoanele respective vor înainta
Camerei de Comerț a Serbiei rezultatul unui test PCR negativ efectuat pe teritoriul
Serbiei.
În cazul persoanelor, indiferent de cetățenie, care au călătorit în ultimele 14 zile în una
din următoarele state considerate cu risc deosebit - Africa de Sud, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambic, Namibia, Zimbabwe - sunt impuse măsuri suplimentare :
completarea, anterior călătoriei, a unui formular de înregistrare disponibil pe pagina de
internet https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/, obținerea mesajului de confirmare a
primirii formularului, completarea unei declarații privind acceptarea carantinei. Se
impune măsura carantinei de 14 zile cu obligativitatea testării PCR, pe cheltuiala
persoanei interesate, în prima și a șaptea zi.
Informații în limba engleză privind condițiile de intrare în Serbia sunt disponibile pe
pagina
de
internet
a
Ministerului
sârb
al
Afacerilor
Externe
la: https://www.mfa.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements.
3. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Restricții aplicabile pe plan intern în Republica Serbia:
După ora 20.00, accesul persoanelor în instituții de alimentație publică aflate în spații
închise (restaurante, cluburi, baruri) sau în spații în care se organizează evenimente
private (de ex. nunți) este permis doar pe baza certificatului verde, în format digital sau
imprimat, emis în Serbia sau în străinătate, care atestă: rezultatul negativ al unui test PCR
a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore sau al unui test rapid antigen a cărui
valabilitate să nu depășească 48 de ore; dovada efectuării celei de a doua sau a treia doze
de vaccin în urmă cu max. 210 zile; dovada infectării anterioare cu virusul Sars-Cov-2
în intervalul anterior cuprins între 14 și 210 zile; dovada prezenței anticorpilor (test SProtein sau IgG nu mai vechi de 90 de zile).

INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la București
https://romania.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Serbia în România
E-mail: srb.emb.romania@mfa.rs
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Canada

1. CONDIȚII DE INTRARE:
Din 28 februarie, Călătorii complet vaccinați care sosesc cu avionul, vor fi selectați
aleatoriu pentru a fi supuși testării la sosire în Țară. Călătorii selectați nu vor fi plasați în
carantină în timp ce așteaptă rezultatele testului de sosire.
Călătorii nevaccinați, cu drept de intrare în Canada, vor continua să fie testați la sosire și
în ziua 8, apoi supuși carantinei timp de 14 zile.
Pe lângă testul molecular COVID 19 (efectuat cu cel mult 72 de ore înainte), călătorii
vor putea furniza rezultatul unui test antigen COVID-19 (efectuat cu o zi înaintea sosirii).
Rezultat testului antigen va fi recunoscut dacă acesta va fi efectuat în un laborator
specializat și autorizat.
Începând cu 30 octombrie 2021, persoanele nevaccinate cu vârsta mai mare de 12
ani, nu li se permite accesul la aeronave, trenuri și călătorii neesențiale cu nave
(croaziere).
Pentru aprobarea intrării în Canada cetățenii străini vor trebui să îndeplinească
următoarele condiții:
1. Străinii trebuie să fie vaccinați și să prezinte dovada primirii cu cel puțin 14 zile înainte
de data călătoriei a vaccinului sau a unei combinații de vaccinuri (traduse în engleză sau
franceză) - acceptată de Guvernul Canadei. Autoritățile canadiene au aprobat
următoarele vaccinuri: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca / COVISHIELD și
Janssen (Johnson & Johnson). Dovada vaccinării trebuie încărcată digital în aplicația
ArriveCAN, doar în franceză sau engleză (sau prezentarea unei traduceri certificate în
franceză sau engleză);
2. Străinii trebuie să obțină un rezultat valid al testului molecular COVID-19 cu cel mult
72 de ore înainte de data zborul sau un rezultat anterior pozitiv al testului (între 14 și 180
de zile înainte de călătoria în Canada). Testele antigen, numite „teste rapide”, nu sunt
acceptate;
3. Să nu prezinte semne ale infecției;
4. Să fie înregistrați prin intermediul aplicației ArriveCAN (sau site-ul web);
5. Să dispună de dreptul de intrare în Canada, în temeiul Legii privind imigrația și
protecția refugiaților;
6. Să susțină un test la sosire în Canada, dacă această se solicită de ofițerul de control la
frontieră;
2. Ce trebuie să cunoașteți înainte de a călători în Canada:
Toți călătorii (inclusiv cetățenii canadieni și rezidenții permanenți), deși sunt complet
vaccinați, sunt obligați să prezente rezultatul negativ al testului molecular COVID,
efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data zborului spre Canada.
Înregistrarea obligatorie a informațiilor, inclusiv dovada digitală a vaccinării prin
intermediul ArriveCAN
Călătorii vaccinați au obligația să trimită informațiile privind călătoria planificată și
rezultatele testului, inclusiv dovada digitală a vaccinării în limba engleză sau franceză,
folosind aplicația ArriveCAN (sau pagina web) în termen de 72 de ore înainte de sosire

în Canada. Călătorii trebuie să-și prezinte informațiile înainte de a urca la bordul navei
aeriene în călătorie spre Canada.
Călătorii care nu își pot afișa dovada înregistrării pe aplicația ArriveCAN - fie pe
dispozitivul mobil, prin e-mail sau în formă imprimată - nu le va fi permisă urcarea în
bordul aeronavei.
Adițional dovezii înregistrării pe aplicația ArriveCAN, călătorii trebuie să păstreze o
copie (pe hârtie sau electronică) a rezultatelor testului molecular COVID-19, dovada
vaccinării și originalele oricărei traduceri certificate disponibile pentru verificare la
frontieră și timp de 14 zile după intrarea lor în Canada.
Părinți vaccinați care călătoresc cu copii nevaccinați
copiii nevaccinați cu vârsta sub 12 ani sunt scutiți de carantină atunci când sunt însoțiți
de părinți sau însoțitori care sunt vaccinați, dar trebuie să urmeze restricțiile de sănătate
publică, care includ abținerea de la frecventarea școlii timp de 14 zile.
Copiilor nevaccinați cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani li se permite să intre în Canada
cu părinții sau însoțitori vaccinați, dar vor fi obligați să respecte regimul de carantină de
14 zile.
Toți copiii nevaccinați (cu excepția celor cu vârsta sub 5 ani) vor rămâne supuși cerințelor
de testare din ziua 1 și ziua 8.
Mai multe detalii privind călătoriile în Canada pot fi consultate pe adresa: COVID-19
vaccinated travellers entering Canada - Travel restrictions in Canada – Travel.gc.ca
1. 2. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE
Informații operative pot fi consultate pe pagina web a Agenției canadiene de frontieră,
Canada Border Services Agency, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/noncanadians-canadiens-eng.html
2. 3. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Ottawa
https://canada.mfa.gov.md/ro
Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova
https://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/index.aspx?lang=eng
Data ultimei actualizări: 28.01.2022
SUA

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: DA (la nivel federal și la nivelul tuturor statelor americane).
Noua administrație americană a prelungit starea de urgență declarată prin Decretul
Prezidențial din 13.03.2020.
RESTRICȚII DE INTRARE:
Începând cu 8 noiembrie 2021, cetățenii străini, care călătoresc în SUA pe cale aeriană,
trebuie să fie vaccinați cu schema completă și să prezinte dovada vaccinării. Din 6
decembrie 2021, toate persoanele vaccinate cu schema completă, indiferent de cetățenie,
cu vârsta mai mare de 2 ani, care călătoresc în SUA pe cale aeriană, sunt obligate să
prezinte în continuare și un test cu rezultat negativ pentru infecția cu COVID-19,
efectuat cu maximum o zi înainte de zborul către SUA sau documente care atestă

recuperarea după COVID-19 (rezultatul pozitiv al unui test efectuat cu maximum 90
de zile înaintea zborului și o confirmare medicală a unui doctor licențiat sau oficial din
domeniul sănătății, care atestă că persoana poate călători). Sunt acceptate atât testele
moleculare (de tip RT-PCR), cât și testele antigen. Informații suplimentare pot fi găsite
în Ordinul CDC. Documentul care atestă rezultatul negativ al testului poate fi prezentat
atât în format pe hârtie, cât și electronic.
Vaccinurile acceptate pentru călătorii în SUA le includ pe cele aprobate sau autorizate de
FDA și din Lista de utilizare în urgențe a Organizației Mondiale a Sănătății (EUL).
Detaliile complete referitoare la cerințele de călătorie în SUA pot fi consultate pe site-ul
CDC.
EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Proclamația privind promovarea reluării în siguranță a călătoriilor globale în timpul
pandemiei de COVID-19 și Ordinul CDC de implementare a acesteia includ un număr
foarte limitat de excepții de la cerința de vaccinare pentru cetățenii străini și se reduc
la următoarele categorii: copii (cu vârsta de până la 18 ani), anumiți participanți la
studiile clinice legate de vaccinul COVID-19, persoane cu contraindicații medicale rare
la vaccinuri, persoane care trebuie să călătorească din motive de urgență sau umanitare,
persoane care călătoresc cu vize non-turistice din țări cu disponibilitate scăzută a
vaccinurilor (sub 10%), membri ai forțelor armate și membrii lor imediați de familii,
echipajele companiilor aeriene, echipajele navelor maritime și diplomați.
Începând cu 8 noiembrie 2021, non-cetățenilor documentați care sunt complet vaccinați
împotriva COVID-19 li se permite să traverseze frontierele terestre cu Canada și Mexic
sau să sosească în SUA cu feribotul de pasageri, cu scop de călătorii neesențiale, cum ar
fi să-și viziteze prietenii, familia sau pentru turism. Acești călători trebuie să fie pregătiți
să ateste statutul lor de vaccinare și să prezinte, la cerere, ofițerului CBP dovada că sunt
complet vaccinați. Detalii pot fi găsite aici.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
La nivel federal, Președintele SUA a aprobat un plan de măsuri anti-COVID-19. Fiecare
stat din SUA a adoptat măsuri proprii adaptate la situația locală. Recomandăm
consultarea actualizărilor pe COVID-19 corespunzătoare în fiecare stat federal, după
necesitate. Detalii suplimentare aici.
Din 2 februarie 2021, printr-un ordin al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor
(CDC), a fost introdusă obligativitatea purtării măștii pe întreg teritoriul SUA pentru
călătorii din mijloacele de transport în comun (aeronave, ambarcațiuni, feriboturi,
trenuri, metrou, autobuze, taxiuri, ride-share), precum și în zonele de îmbarcare în
acestea, cu excepția copiilor cu vârsta de până la 2 ani.
Capitala federală (Washington, D.C.), statele California, Delaware, Hawaii, Illinois,
Nevada, New Mexico, New York, Oregon și Washington au re-introdus cerința purtării
obligatorii a măștilor în spații publice închise pentru toate persoanele, indiferent de
statutul vaccinării acestora. În statul Washington se aplică, inclusiv, cerința purtării
măștilor în spații publice deschise, în cazul evenimentelor cu participarea a peste 500 de
persoane.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Recomandări CDC; Coronavirus.gov; CDC.gov/Coronavirus; USA.gov/Coronavirus
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Washington, DC - https://sua.mfa.gov.md/
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău - https://md.usembassy.gov/
Data ultimei actualizări: 28.01.2022
Mexic

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ: DA (urgență sanitară)
2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Începând cu luna martie 2020 au fost introduse, temporar, controale sanitare la toate
punctele de frontieră.
Pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, începând cu luna martie 2021 au fost
înăsprite controalele la frontierele terestre din sud (cu Guatemala și Belize) și nord (cu
Statele Unite ale Americii), fiind permis tranzitul doar pentru călătoriile esențiale.
Deși capitala Ciudad de Mexico a ieșit de sub codul roșu al semaforului epidemiologic,
pe Aeroportul Internațional din Ciudad de Mexico se aplică, în continuare, controale
foarte stricte.
Nu este necesară prezentarea unui test negativ COVID-19 sau intrarea în carantină după
intrare în Mexic. În schimb, se completează online un chestionar/declarație de sănătate
https://www.vuelaseguro.com/login și se prezintă codul QR generat de aceasta pentru a
putea realiza check-in-ul. Recomandăm insistent să vă documentați referitor la condițiile
suplimentare impuse de companiile aeriene care operează zboruri spre Mexic.
Este necesar ca la intrarea în Mexic să se prezinte, pe suport de hârtie, biletul de avion
dus-întors sau itinerariul turului turistic care include vizitarea Mexicului și dovezi ale
deținerii resurselor financiare suficiente pentru perioada vacanței. Autoritățile de imigrări
realizează verificări, în colaborare cu hotelurile și companiile aeriene, cu privire la
confirmarea și plata cazării pentru întreaga perioadă declarată de turiști, precum și a
zborului de reîntoarcere în Europa. De asemenea, solicită străinilor care doresc să intre
în țară dovada că dețin suficiente resurse financiare pentru a acoperi costurile șederii
(bani în numerar și/sau extrase bancare recente). Dacă cetățenii străini au o invitație de
la o persoană fizică din Mexic, această invitație trebuie să fie însoțită de copia
documentului de identitate a cetățeanului mexican care invită și datele sale de contact
pentru ca autoritățile de imigrări să poată realiza verificările necesare.
Atenționăm că sistemul sanitar public în Mexic este foarte precar, iar cel privat este
extrem de costisitor. Se recomandă contractarea unei asigurări de sănătate/de călătorie,
ținând cont că costurile de tratament/spitalizare în instituții specializate private se poate
ridica la aproximativ 3.000 euro/zi.
3. EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

La frontierele cu Guatemala și Belize au fost sporite controalele ca urmare a măsurilor
adoptate în scopul de a preveni răspândirea virusului COVID-19. Este permis doar
tranzitul persoanelor care demonstrează efectuarea unor activități esențiale. Frontiera
terestră Mexic spre SUA a fost re-deschisă pentru călătorii ne-esențiale pentru persoanele
vaccinate cu schema completă, din 8 noiembrie 2021. Acești călători trebuie să fie
pregătiți să ateste statutul lor de vaccinare și să prezinte, la cerere, ofițerului CBP dovada
că sunt complet vaccinați. Detalii pot fi găsite aici.
4. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Mexic implementează un Plan de revenire la Noua Normalitate, care presupune ridicarea
graduală a restricțiilor, relansarea economiei și revenirea la activitățile cotidiene, în baza
unui sistem național de „stoplight” (semafor epidemiologic), care monitorizează 4 tipuri
de valori pentru a determina codul atribuit unui sau alt stat (tendința numărului de cazuri
noi de infectare COVID-19, tendințele de utilizare a paturilor de spital, ratele actuale de
utilizare a paturilor de spital și procentul de cazuri pozitive). Dacă unul din indicatori
este roșu, întregul stat va fi desemnat sub cod roșu. În acest regim, sunt permise doar
activități esențiale.
În perioada 24 ianuarie – 06 februarie 2022, un stat este sub codul roșu - Aguascalientes.
Sub codul roșu sunt permise doar activitățile esențiale, care includ: furnizarea de servicii
și consumabile medicale, servicii de livrare a produselor alimentare, funcționarea
magazinelor alimentare, livrări de la restaurante și la pachet, asigurarea securității
publice, realizarea funcțiilor economice fundamentale și a programelor sociale
guvernamentale, activitatea în infrastructura critică, construcții și fabricare a
echipamentelor. Rata de ocupare a hotelurilor este limitată la 25% și acestea sunt
disponibile doar pentru persoanele care execută activități critice. Accesul în parcurile
publice este la fel limitat la 25%.
9 state sunt sub codul portocaliu: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora și Zacatecas . Sub codul
portocaliu, hotelurile, restaurantele, frizeriile, parcurile în aer liber și sălile sportive
activează cu o capacitate redusă la 50%. Piețele și magazinele - la 75%, iar mall-urile,
bisericile, cinematografele, teatrele, muzeele și evenimentele culturale se limitează la o
capacitate de 25%.
10 state sunt sub codul galben: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco,
Guanajuato, Morelos, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán.
Sub codul galben toate activitățile de muncă sunt permise, cu respectarea măsurilor
preventive de bază. Spațiile publice pot fi deschise, în timp ce cele de tip închis vor opera
cu capacitate redusă.
12 state sunt sub codul verde: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz. Sub codul verde,
sunt permise toate activitățile sociale și economice, inclusiv școlile activează cu
respectarea măsurilor de precauție corespunzătoare.
5. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Linia fierbinte a Ministerului Sănătății - 800 0044 800
Contactele locale ale statelor pot fi accesate aici.
Harta cazurilor de COVID-19 - https://covid19.sinave.gob.mx/

6. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane,
cu sediul la Washington, DC - https://sua.mfa.gov.md/
Ambasada Statelor Unite Mexicane în Republica Moldova,
cu sediul la Atena - https://embamex.sre.gob.mx/grecia/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Azerbaidjan

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
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.
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.
Ambasada Republicii Moldova la Baku
Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135
Email: baku@mfa.gov.md
https://azerbaidjan.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 04.03.2022
China
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE (începând cu data de 28.03.2020):
Din martie 2020, China a suspendat temporar intrarea în China 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, precum și 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.
REGULI NOI LA INTRAREA ÎN CHINA: Toți cetățenii care intră în China, inclusiv
categoriile exceptate, deținătorii pașapoartelor diplomatice și toate categoriile de vize
chineze, sunt obligați să respecte următoarea procedură pentru autorizarea zborului spre
China și, anume, efectuarea testului negativ SARS- COV-2 (PCR test) și testul IgM (IgM
serum-specific antibody test) în țara de origine, cu 48 de h înainte de decolare, în punctele
de tranzit și la intrare în China. Totodată, se recomandă 14 zile înainte de plecare în China,
carantina la domiciliu. Înainte cu 48 h înainte de zbor, după obținerea rezultatelor
negative la ambele teste este necesar accesarea paginii oficiale a Ambasadei Chinei /
Consulatului (unde au fost efectuate testele) pentru completarea online a un fișier cu
încărcarea rezultatelor la ambele teste și copia pașaportului în vederea obținerii unei
Declarații de Sănătate (QR cod). De asemenea, se prezintă Ambasadei Chinei la care
se obține viza chineză o Declarație pe propria răspundere prin care se declară că în
cazul depistării la aterizare în China a testului pozitiv la Covid-19 îți exprimă acordul să
fie tratat de partea chineză și își asumă toate cheltuielile financiare sau în caz contrar se
obligă să revină în cel mai scurt timp în țara de origine cu o cursă medicală charter. La
intrare pe teritoriu chinez este obligatorie carantina de 21 zile, doar la hotele desemnate
de autoritățile locale, pe cont propriu, fără posibilitatea carantinei la domiciliu, plus 7 zile

se recomandă monitorizarea stării de sănătate, cu informarea de 2 ori pe zi a
administrației blocului, fără autoizolare la domiciliu. Pentru detalii și sprijinul necesar se
recomandă contactarea Ambasadei Chinei în țara de origine și Ambasadei Chinei în țara
de tranzit.
Deținătorii de pașapoarte ordinare sunt obligați să prezinte certificatul de vaccinare cu
vaccin chinez (Sinovac, Sinopharm) ori cu cel rusesc (Sputnik V), inclusiv să respecte
condițiile menționate supra, pentru a obține Qr codului verde de sănătate, pentru a călători
în China, în scopuri excepționale. Totodată, pentru categoria de persoane care anterior au
avut covid-19, sunt obligați să respecte următoarele cerințe: 1. Efectuarea unei radiografii
pulmonare; 2. Efectuarea a 2 zile consecutive a testelor la SARS-COV-2; 3. Expedierea
acestor rezultate Ambasadei Chinei la Chișinău 4. Apoi 14 zile de carantină cu
monitorizarea stării sănătății. 5. După 14 zile de efectuat deja testele necesare pentru
autorizarea deplasării spre China.
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în China): pașapoarte
diplomatice și de serviciu, de curtoazie sau tip C (după caz), permise de ședere
chineze valabile (categoria muncă, probleme personale, reuniune), cu respectarea
condițiilor de intrare menționate mai sus.
Intrarea în China este permisă doar cu vize diplomatice, de serviciu, de curtoazie sau
tip C (după caz).
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. De asemenea, titularii pot solicita vize prin prezentarea permiselor de
ședere 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
necesități umanitare de urgență pot solicita vize la Ambasadele sau Consulatele chineze.
O condiție obligatorie de intrare în China este prezetarea certficatului de vaccinare cu
vaccin chinez (sinopharm, sinovac) sau rusesc (sputnik V).
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Acțiunile de tranzit fără viză au fost suspendate.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
China continuă să impună 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.
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
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
https://china.mfa.gov.md/; linia de urgență: + 86 138 1152 6117 / +86 17611285900
Ambasada Chinei la Chișinău
https://www.md.chineseembassy.org
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Armenia

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
STARE DE CARANTINĂ LA NIVEL NAȚIONAL: DA
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
În contextul creșterii numărului cazuri de COVID-19 în Armenia, se recomandă
cetățenilor străini să evite, pentru moment, călătoriile neesențiale în Republica Armenia,
cu precădere persoanelor nevaccinate care călătoresc în afara RM cu un test PCR negativ.
Adunarea Națională a Armeniei a votat la data de 24.03.2021 abrogarea legii marțiale.
Legea marțială a intrat în vigoare la începerea războiului din Nagorno-Karabakh,
respectiv la finalul lunii septembrie 2020. Abrogarea legii marțiale nu are impact asupra
măsurilor adoptate pe perioada pandemiei de COVID-19, pe fondul declarării carantinei
la nivel național, valabile inițial până la data de 8 iulie 2021 (începând cu luna septembrie
2020, Guvernul Republicii Armenia a adoptat Rezoluția nr. 1514-N „Cu privire la
declararea carantinei pe fondul pandemiei de coronavirus (COVID-19)”, conform căreia
a fost stabilit un regim de carantină pe întreg teritoriul acestui stat.
În ședința guvernului din data de 11 noiembrie 2021, a fost aprobată prelungirea stării de
carantină la nivel național până la data de 20 iunie 2022.
Cetățenii Armeniei, cetățenii străini cu rezidență temporară sau permanentă în Armenia,
apatrizii, persoanele cărora li s-a acordat azil politic sau statut de refugiat în Armenia sunt
supuși testării PCR la punctele de prelevare situate în aeroporturi sau punctul de trecere
a frontierei terestre. Până la obținerea unui rezultat negativ al testului PCR, persoana în
cauză intră în autoizolare obligatorie.
Excepție: Deținerea certificatului de vaccinare completă sau a certificatului verde (care
face dovada că persoana a fost spitalizată sau a fost tratată în ambulatoriu ca urmare a

infectării cu SARS-CoV-2), precum și a unui test PCR cu rezultat negativ nu mai vechi
de 72 de ore.
Informații
suplimentare
pot
fi
consultate
la
pagina
de
internet: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/.
În luna mai 2021, autoritățile din Armenia au decis să amendeze legea carantinei și să
permită intrarea în țară a turiștilor deținători de pașaport verde – care atestă faptul că au
efectuat ambele doze ale unui vaccin anti-COVID-19. Turiștii care prezintă acest
document sunt exceptați de la măsura efectuării unui test molecular tip PCR. În situația
în care persoanele care sosesc în acest stat nu pot dovedi efectuarea vaccinului, este
necesară prezentarea unui test tip PCR cu rezultat negativ (efectuat cu cel mult de 72 de
ore înainte de intrarea în Armenia).
Pe durata regimului de carantină a fost stabilit un regim special de intrare/ieșire în/din
Republica Armenia, un regim de autoizolare, de monitorizare și evidență a evenimentelor
publice prin implementarea datelor în sistemul unic de informații despre sănătate, precum
și alte măsuri restrictive.
Vaccinarea gratuită a populației din Armenia și a cetățenilor străini prezenți în acest
stat a început în luna februarie 2021, în primă etapă cu administrarea vaccinului Sputnik
V. În Armenia, vaccinările împotriva COVID-19 sunt gratuite și disponibile pe bază de
voluntariat la orice clinică din țară, 7 zile pe săptămână, pentru persoanele cu vârsta de
peste 18 ani, inclusiv pentru cetățenii străini. Sunt disponibile serurile de imunizare:
CoronaVac și Sinofarm (China), Astra Zeneka (Marea Britanie), Sputnik V (Rusia) și
Moderna (SUA).
Procesul de vaccinare a populației din Armenia decurge lent. Cetăţenii străini şi apatrizii
din Armenia pot fi vaccinaţi împotriva COVID-19, indiferent de durata şederii în ţară.
Inițial, din luna iulie 2021, cetățenii străini puteau fi vaccinați în Armenia, cu condiția să
rămână în țară cel puțin 10 zile.
Prin ordin al ministrului sănătății din Armenia (cu putere de lege), toți angajații
instituțiilor publice și private au fost obligați să se vaccineze pentru a avea acces la locul
de muncă. În situația în care refuză vaccinarea, angajații vor trebui să prezinte periodic
un rezultat negativ al unui test PCR (la fiecare 10 zile), a cărui contravaloare o vor
suporta personal.
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
Se permite intrarea cetățenilor străini în acest stat prin punctele de control ale frontierei
terestre și aeriene. Se recomandă verificarea condițiilor de tranzit pentru statele vecine
care au deschis, în mod obișnuit, unul sau mai multe puncte de trecere a frontierei cu
Armenia (Georgia, Iran).
Versiunea completă a deciziei de mai sus este disponibilă în sistemul informațional
juridic armean pe pagina de internet: www.arlis.am.
Conform modificărilor recente aduse ordinului Guvernului Republicii Armenia nr.
1514 din 11 septembrie 2020, frontierele aeriene și terestre ale Republicii Armenia
rămân deschise cetățenilor străini.
La intrarea în Armenia, cetățenii străini trebuie să prezinte:
1. Un certificat care să confirme rezultatul negativ al unui test PCR pentru COVID-19,
efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Republicii Armenia sau
2. Un certificat care atestă vaccinarea completă împotriva COVID-19. Certificatul de
vaccinare poate fi furnizat și utilizând o aplicație mobilă, atât în format electronic, cât și
pe hârtie, cu un cod QR, cu ajutorul căruia să poată fi verificată autenticitatea
certificatului și datele persoanei vaccinate.

Persoanele care nu îndeplinesc niciuna dintre condițiile de mai sus, vor fi testate la
aeroport sau în punctele de triere situate la punctul de trecere a frontierei terestre și
trebuie să se autoizoleze până la recepționarea unui rezultat negativ al testului PCR.
Dacă examinarea relevă simptomele specifice COVID-19, persoana va fi internată în
spital.
• În cazul efectuării unui vaccin cu doză unică, cetățeanul străin va prezenta un
certificat care să confirme că vaccinul a fost administrat cu cel puțin 28 de zile (4
săptămâni) înainte de data intrării în Armenia.
• În cazul vaccinurilor care necesită mai multe doze, cetățeanul străin va prezenta
un certificat care să confirme că ultima doză a fost administrată cu cel puțin 14
zile înainte de intrarea în țară.
• Nu este necesară prezentarea unui rezultat negativ al testului PCR sau a unui
certificat de vaccinare pentru copiii cu vârsta sub 6 ani 11 luni și 29 zile.
• Persoanele care sosesc din Federația Rusă vor prezenta un certificat folosind
aplicația mobilă „Travel COVID-19 Free”.
În cazul în care, la intrarea în Armenia, cetățeanul străin nu prezintă un test PCR
negativ sau un certificat de vaccinare și refuză prelevarea de probe și analize de
laborator, va rămâne în izolare pentru o perioadă de 14 zile, sub monitorizarea
structurii interne abilitate pentru prevenirea răspândirii pandemiei.
Informații
suplimentare
pot
fi
consultate
la
pagina
de
internet: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/.
ALTE ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND INTRAREA CETĂȚENILOR
STRĂINI ÎN REPUBLICA ARMENIA:
La intrarea pe teritoriul Republicii Armenia se efectuează și un examen medical
suplimentar (în mod aleatoriu) de către Inspectoratul de Sănătate și Muncă/ISM
(măsurarea temperaturii, examinarea fizică, alte investigații medicale suplimentare în
cazul unor simptome clinice specifice COVID-19) pentru a detecta prezența virusului sau
a simptomelor infecției.
Pentru detalii privind punctele de testare din aeroporturi, se recomandă consultarea
paginii de internet: http://www.zvartnots.aero/EN/News?ID=3156.
În funcție de rezultatele examinării:
• Persoana este internată în spital dacă prezintă simptome specifice COVID-19 și
testul este pozitiv;
• Se recomandă autoizolarea pentru o perioadă de 14 zile, timp în care persoana
poate fi supusă unui test tip RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2. Persoana
poate ieși din autoizolare dacă rezultatul testului este negativ.
Ulterior examinării medicale, persoanele care sosesc în Republica Armenia sunt
notificate ISM și sunt informate despre regulile de autoizolare și consecințele încălcării
acestora. Acestea primesc o notificare scrisă pentru luare la cunoștință sub semnătură.
Persoanelor care refuză să se conformeze măsurilor și, totodată, refuză înregistrarea în
sistemul ARMED, li se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Armenia.
Măsurile nu se aplică membrilor echipajului unei aeronave care sosesc pe teritoriul
statului. În situația în care nu prezintă simptome specifice COVID-19, membrii
echipajului unei aeronave, precum și conducătorii care efectuează transport internațional
de marfă, se vor autoizola imediat după intrarea pe teritoriul Republicii Armenia până la
următoarea îmbarcare, iar mecanicii de locomotivă și persoanele care îi însoțesc, de la o
tură la alta.
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,
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/armenia/, https://ncdc.am/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul la Kiev
01901, Kiev, str. Yagotinska, 2
Tel: + (38 044) 521-22-79
Fax: + (38 044) 521-22-72
Linia de urgenţă: + 38 068 384 2016
E-mail: kiev@mfa.gov.md
Web: https://ucraina.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Republica Coreea

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
1. STARE DE URGENȚĂ: NU
2. RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 11 februarie 2021 pentru
o perioadă nedeterminată)
Persoanele care doresc să viziteze Republica Coreea iar în ultimele 14 zile s-au aflat pe
teritoriul celor 11 state africane: Botswana, Eswatini, Ghana, Lesotho, Malawi,
Mozambic, Namibia, Nigeria, Africa de Sud, Zambia și Zimbabwe, la sosirea în țară
urmează să se afle obligatoriu într-o perioadă de carantină prescrisă de autorități.
Măsurile privind trecerea frontierei a Republicii Coreea care 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;
• 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 permisul 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;
• cetățenii străini deținători ai vizelor tip C-3 și C-4 care sosesc în Coreea sunt supuși unei perioade de la 10 la 7 zile de carantină obligatorie la centrele desemnate
de către autoritățile coreene. Inclusiv, aceștia urmează să achite la începutul perioadei de carantină - costul acesteia, sumă de până la 2,100,000 woni.
• cetățenii coreeni și cei străini cu statut de rezident sau membrii familiilor cetățenilor coreeni sunt obligați de a staționa în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 7 zile.
3. CATEGORIILE EXCEPTATE Călătoriile în Republica Coreea sunt posibile doar
în baza unui permisului de reintrare sau a unui vize obținute în prezent din partea unei

misiuni diplomatice coreene (viza de intrare se acordă în dependență de scopul vizitei).
•

Inclusiv, este obligatorie prezentarea unui certificat medical ce confirmă rezultatul
negativ la Covid-19, acesta fiind eliberat în 72 de ore de la data prelevării probelor
și până la ora plecării spre Republica Coreea.
Atenție!
Cetățenilor străini care părăsesc teritoriul coreean fără a obține un permis de reintrare
eliberat de către Serviciul pentru Imigrări al Republicii Coreea– Pierd riscă să piardă
dreptul de a reveni!
Guvernul coreean a lansat platforma online https://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.

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 30 septembrie 2020). Pasagerii care tranzitează în Coreea trebuie să aibă un bilet de conectare
confirmat și să tranziteze în termen de 24 de ore. În aceste condiții nu este obligatorie
prezentarea unui rezultat al testului PCR pentru Covid -19.
Pasagerilor care călătoresc din China către o țară terță li se permite să tranziteze doar
prin Aeroportul Internațional Incheon (începând cu 31 august 2020)
5. 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 SelfQuarantine Safety Protection App sau Self-Diagnosis App înainte de plecare
sau în așteptarea procedurilor speciale de intrare pe teritoriul corean.
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Platforma pentru informații și aplicații pentru cetățeni străini
https://www.hikorea.go.kr/
Site-ul Serviciului pentru Imigrări – http://immigration.go.kr/immigration_eng/index.do
7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea prin cumul
https://japonia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainJapan
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
EAU

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
8. STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE:
EMIRATUL ABU DHABI
Începând cu data de 26 februarie 2022, sistemul privind lista statelor cu statut verde a
fost eliminat, fapt ce presupune că cetățenii Republicii Moldova care sosesc pe cale
aeriană din Chișinău în Emiratele Arabe Unite și sunt vaccinați, nu necesită a prezenta
testul PCR.
Pentru călătorii nevaccinați sau fără procedura de vaccinare completă, va fi necesar
de prezentat un rezultat negativ al testului PCR, efectuat în termen de 48 de ore sau
un certificat de recuperare COVID-19. Certificatul de recuperare trebuie să fie datat
în 30 de zile de la plecare și să dețină un QR cod.
Copiii cu vârsta sub 16 ani precum și pasagerii cu dizabilități moderate sau severe sunt
scutiți de testul COVID-19 sau de prezentarea certificatului de recuperare COVID-19.
Pentru Emiratul Abu Dhabi a rămas în vigoare necesitatea înregistrării certificatelor
de vaccinare cu cel puțin 48 de ore înainte de sosire în Abu Dhabi prin intermediul
aplicației ICA Smart Travel sau a paginii de internet www.smartservices.ica.gov.ae.
Întrucât nu este obligatoriu de efectuat un test PCR la sosirea pe Aeroportul
Internațional Abu Dhabi, instalația de testare rămâne la aeroport pentru toți vizitatorii
care doresc să facă un test PCR pentru a-și activa Green Pass-ul în aplicația Alhosn și
pentru a facilita accesul la locurile publice și atracțiile turistice din Abu Dhabi. Costul
testui PCR este de 40 AED, echivalentul a 10 euro.
EMIRATUL DUBAI
Începând cu data de 26 februarie 2022, sistemul privind lista statelor cu statut verde a
fost eliminat, fapt ce presupune că cetățenii Republicii Moldova care sosesc pe cale
aeriană din Chișinău în Emiratele Arabe Unite și sunt vaccinați, nu necesită a prezenta
testul PCR.
Pentru călătorii nevaccinați sau fără procedura de vaccinare completă, va fi necesar
de prezentat un rezultat negativ al testului PCR, efectuat în termen de 48 de ore sau
un certificat de recuperare COVID-19. Certificatul de recuperare trebuie să fie datat
în 30 de zile de la plecare și să dețină un QR cod.
Copiii cu vârsta sub 16 ani precum și pasagerii cu dizabilități moderate sau severe sunt
scutiți de testul COVID-19 sau de prezentarea certificatului de recuperare COVID-19.
9. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitul aeroportuar se permite pentru
toate categoriile de călători fără necesitatea prezentării unui certificat de testare RTPCR COVID-19 negativ, decât dacă acesta este mandatat de destinația lor finală.
10. Pasagerii care au rezervate pachetele de călătorii pentru Dubai Connect/Stopover trebuie să respecte aceleași cerințe de testare PCR ca și cele aplicabile pentru pasagerii
care sosesc/intră în Dubai.
11. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 26 decembrie, angajații de stat și a sectorului privat sunt obligați săși facă test PCR la fiecare 7 zile.
În data de 24 august 2021, autoritățile emiratului Abu Dhabi au anunțat despre intrarea
în vigoare, începând cu data de 27 august 2021, a noilor reguli privind înregistrarea
prealabilă obligatorie prin intermediul aplicației ICA Smart Travel sau a paginii de
internet www.smartservices.ica.gov.ae, a sosirii în Abu Dhabi, aplicată în cazul
rezidenților/cetățenilor Emiratelor Arabe Unite, precum și turiștilor cu viză turistică
eliberată pentru Abu Dhabi, care sosesc prin intermediul Aeroportului Internațional Abu

Dhabi, cel puțin cu 2 zile înainte de zbor. Conform noilor prevederi, se permite accesul
turiștilor în aeroportul internațional Abu Dhabi, doar celor ce dețin viză turistică eliberată
pentru emiratul Abu Dhabi.
Totodată, începând cu data de 15 august 2021, rezidenții/cetățenii Emiratelor Arabe
Unite, precum și turiștii care sosesc în Emiratele Arabe Unite au posibilitatea să-și
înregistreze certificatele de vaccinare ce confirmă administrarea unuia din vaccinurile
aprobate de către autoritățile Emiratelor Arabe Unite, AstraZeneca (Covishield),
Moderna, Pfizer, Sputnik și Sinopharm, accesând aplicația mobilă ICA Smart app sau
pagina de internet www.smartservices.ica.gov.ae , fapt ce ulterior va fi reflectat în
aplicația mobilă Alhosn.
Reamintim, că începând cu 20 august 2021 a intrat în vigoare decizia autorităților Abu
Dhabi de a admite doar persoanele vaccinate în zonele publice care includ centrele
comerciale, restaurante, cafenele, magazine, cu excepția supermarketurilor și farmaciilor,
verificarea vaccinării fiind efectuată prin intermediul aplicației mobile Al Hosn. Lista
include la fel centrele sportive, de agrement, centre de sănătate, muzee, centre culturale,
universități, școli, instituții publice, creșe. Această prevedere nu se aplică persoanelor
scutite de vaccin din motiv medical documentat corespunzător și copiilor sub 16 ani.
De asemenea, începând cu 15 iunie 2021 în Emiratul Abu Dhabi au intrat în vigoare
prevederile ce țin de restricționarea accesului la centre comerciale, magazine, restaurante,
baruri, cafenele, muzee, cinematografe, centre de distracții, săli de sport, hoteluri, piscine
publice și private, parcuri publice, plaje publice, accesul fiind permis numai în baza
deținătorilor statutului verde în aplicația mobilă Alhosn numită “green pass” care
monitorizează statutul vaccinării împotriva COVID-19 / excepției medical justificate ce
permite derogarea de la obligațiunea nevaccinării. Conform reglementărilor, persoanele
complet vaccinate vor deține statutul verde în aplicația mobilă Alhosn numită “green
pass” timp de 30 de zile de la data ultimului rezultat al testului PCR negativ, urmând a fi
repetată ulterior pentru menținerea statutului verde. Persoanele ce dețin în aplicația
Alhosn excepția medicală justificată ce permite derogarea de la obligațiunea
nevaccinării, vor fi obligate să efectueze testul PCR o dată la 7 zile, rezultatul negativ al
testului PCR permițând menținerea statutului verde în aplicația Alhosn pentru 7 zile.
Pentru ambele cazuri, statutul Alhosn se va transforma de la verde la gri odată ce
validitatea testului PCR relevant se încheie.
Starea va deveni roșie dacă rezultatul testului va fi pozitiv, după care trebuie respectate
procedurile de rigoare.
În EAU sunt introduse următoarele reguli de prevenire a răspândirii pandemiei COVID19:
- purtare mască, obligatoriu în toate spațiile închise, iar în Emiratul Abu Dhabi și în
spațiile deschise.
- respectarea distanței sociale de minim 2 metri în emiratul Abu Dhabi și 3 metri în
emiratul Dubai.
- este interzisă aflarea într-un automobil mai mult de 45% din capacitatea de pasageri a
automobilului dacă nu sunt membri a unei familii, iar în cazul utilizării taxiului 45% din
capacitatea de pasageri și 75% în cazul utilizării autobuselor.
Pentru nerespectarea acestor obligații sunt prevăzute amenzi.
12. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pagina oficială a EAU - https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-thelaw/handling-the-covid-19-outbreak
Pagina oficial a EAU referitor la condițiile de călătorie în EAU:

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-theuae?fbclid=IwAR1CwzSqCFXAaCM0l5PSMgROfSowezC_deKQtrYEO1bcpcPS0i_EQ5lJPw
Instrucțiuni ce țin de carantină pentru călătorii care sosesc în EAU
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-theuae#quarantine-guidelines-for-people-coming-to-abu-dhabi-from-out-of-the-uae
Departamentul pentru sănătate al emiratului Abu Dhabi – https://doh.gov.ae/en/covid19/about
Departamentul
pentru
sănătate
al
emiratului
https://www.dha.gov.ae/en/Covid19/Pages/Coronavirus.aspx

Dubai

–

13. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi
www.uae.mfa.gov.md
Ambasada EAU în Republica Moldova (cu sediul la Kiev, Ucraina)
https://www.facebook.com/UAEEmbassyKyiv/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova
Georgia
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.
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.
Ambasada Republicii Moldova la Baku
Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135
Email: baku@mfa.gov.md
https://azerbaidjan.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
India
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Conform Deciziei autorităților indiene a fost extinsă perioada de carantină obligatorie până la data de 28.02.2022.
Atenție!!! Ținând cont de evoluția pozitivă a numărul celor infectați cu Covid-19,
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) ).
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.
Ambasada Republicii Moldova la Baku
Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135
Email: baku@mfa.gov.md
https://azerbaidjan.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Iran
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
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 COVID-19, 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.
Ambasada Republicii Moldova la Baku
Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135
Email: baku@mfa.gov.md
https://azerbaidjan.mfa.gov.md/

Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Israel
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Statul Israel
STARE DE URGENȚĂ – NU
Categorii exceptate – NU
Începând cu data de 1 martie 2022, politica privind intrarea cetățenilor străini în Israel va
fi actualizată după cum urmează:
Va fi permisă intrarea tuturor cetățenilor străini (așa cum este definit de către Ministerul
Sănătății al Israelului : (https://corona.health.gov.il/ru/abroad/arriving-foreignnationals/) din țările cu statutul „portocalii” – cu condiția completării în prealabil a unui
formular online, a efectuării unui test PCR înainte de îmbarcarea în zbor (testele urmează
a fi efectuate cu 72 ore ( test PCR ), a unui test PCR pe sensul de intrare în Israel urmată
de izolare timp de 24 de ore sau până la primirea unui rezultat negativ al testului (oricare
este mai devreme).
Republica
Moldova
are
statut
(https://corona.health.gov.il/ru/country-status/?countryId=307 ).

”PORTOCALIU”

Cetăţenii străini din ţările cu statut ”roşii”, cu excepţia celor a căror intrare a fost aprobată
de Comitetul pentru excepţii, nu vor avea voie să intre în Israel.
Persoanele care din motive umanitare au necesitatea de a obține permisiunea
Comitetului pentru excepții al Guvernului Statului Israel, o pot obține dacă transmit
o
solicitare
în
cest
sens
pe
link-ul
indicat:
https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails
Cetăţenii străini care sunt rezidenţi permanenţi ai Statului Israel sau deţinători de Vize
de tip A1, A2, A3, A4, A5 și B1, B3, B4 care solicită revenirea în Israel din călătoria lor
în străinătate, urmează să depună o cerere completând formularul on-line cu cel mult 48
de ore înainte de zborul lor către Israel.
Formularul online urmează a fi completat și transmis la următorul link:
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
Începând cu data de 08.03.2022 TOATE persoanele care intenționează să viziteze Statul
Israel, urmează să dețină o poliță de asigurare medicală, care va acoperi costul
tratamentului în cazul îmbolnăvirii cu COVID -19. Prezența poliței este o condiție
OBLIGATORIE pentru a fi permisă intrarea pe teritoriul Statului Israel.
Ambasada Republicii Moldova la Tel-Aviv
Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Tel-Aviv: +972533045771
Email: cons.tel-aviv@mfa.gov.md
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel | Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene al Republicii Moldova (gov.md)

Data, ora ultimei actualizări: 11.03.2022,
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
Japonia

1. STARE DE URGENȚĂ: NU
2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Începând cu data de 1 martie 2022 au fost relaxate restricțiile de intrare a
călătorilor străini în Japonia.
Noile măsuri extind categoria de persoane ce poate intra în Japonia în ”circumstanțe
speciale”. În această categorie intră persoanele străine (1) care vizitează Japonia
pentru o perioadă mai scurtă de 3 luni și (2) persoanele străine care vizitează Japonia
pentru o perioadă îndelungată. În ambele cazuri este necesară asistența
organizațiilor locale recipiente a persoanelor străine.
Cel mult 5000 de persoane pe zi au dreptul să sosească în Japonia.
Restricțiile în continuare NU afectează cetățenii niponi, sau rezidenții străini care
revin în Japonia. Cetățenii niponi și rezidenții străini, care revin din țările în care
varianta de Covid-19 B.1.1.529 Omicron a devenit varianta dominantă sunt obligați
să se afle o perioadă de 7 zile în carantină în cazul în care vor petrece această
perioadă la propria reședință. Totodată, cetățenii niponi și rezidenții străini, care
revin din țările în care alte variante de Covid-19 decât varianta Omicron sunt
variante dominante, sunt obligați să se afle o perioadă de 14 zile în carantină în
cazul în care vor petrece această perioadă la propria reședință.
Restricțiile de asemenea suspendă vizele de intrare în Japonia care au fost oferite
dar care încă nu au fost utilizate, cu excepția cazurilor în care persoana care a primit
viza este soția/soțul sau copilul unui cetățean nipon, unui rezident permanent sau
diplomat.
În 14 prefecturi — Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba,
Tokyo, Kanagawa, Ishikawa, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo s-a prelungit starea de
cvazi-urgență pe o perioadă nedeterminată.
Certificatele de vaccinare COVID-19 care sunt recunoscute de către autoritățile
japoneze:
- Certificatele emise de către autoritățile și instituțiile nipone
- Certificatele emise în afara Japoniei, care îndeplinesc următoarele condiții:
Sunt traduse in limbile engleză sau japoneză.
Indică informații cu referire la nume, data nașterii, producătorul
vaccinului, data vaccinării, numărul de doze administrate.
Primele 2 doze de vaccin trebuie să fie administrate cu vaccinul unuia
dintre producătorii: Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Janssen.
Cea de-a 3 doză de vaccin trebuie să fie administrată cu vaccinul
unuia dintre producătorii: Pfizer, Moderna.
Certificatul trebuie să fie emis de o instituție oficială de stat.

Persoanelor care le este permis accesul in Japonia și se reîntorc în țară din alte
țări decât Afganistan, Argentina, Bangladesh, Belgia, Bolivia, Brazilia, Chile,
Columbia, Costa Rica, Cuba, Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador,
Georgia, Grecia, India, Indonezia, Kazahstan, Republica Kârgâză, Libia,
Malaiezia, Maldive, Mozambic, Myanmar, Nepal, Pakistan, Paraguay, Peru,
Filipine, Portugalia, Rusia, Africa de Sud, Seychelles, Spania, Sri Lanka,
Suriname, Tanzania, Trinidad și Tobago, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Marea
Britanie, Uruguay, Venezuela, Zambia și dețin certificat de vaccinare nu trebuie
să se afle în carantină. Iar cei care se reîntorc în Japonia din țări altele decât cele
enumerate și nu dețin certificat de vaccinare urmează să petreacă o perioadă de
7 zile în carantină.
Utilizarea transportului public către locul de trai după sosirea în Japonia de către
persoanele care urmează să se afle în carantină se admite în condițiile în care
folosirea mijlocului de transport are loc în perioada de 24 de ore, imediat după
sosire, cu utilizarea celui mai scurt itinerar.
Persoanele care revin în Japonia din țări în care varianta dominantă de COVID19 este alta decât varianta B.1.1.529 Omicron, urmează să se afle în carantină
timp de 14 zile.
3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Din data de 28 martie 2021 vor fi aplicate următoarele măsuri la intrarea sau revenirea în Japonia a cetățenilor japonezi și rezidenților străini, după cum urmează:
1. Indiferent de țara din care vin/revin, este necesară prezentarea unui certificat cu rezultat negativ al testului COVID-19, eliberat în 72 de ore din momentul preluării probelor.
2. La sosire în aeroport sunt preluate probe pentru testul PCR Covid-19 de la
toți călătorii.
În caz de încălcare a regulilor sus menționate persoanele pot fi supuse arestării
precum și:
• Cu privire la cetățenii niponi, numele și alte informații care contribuie la
prevenirea răspândirii infecției pot fi făcute publice.
• Cu privire la cetățenii străini cu statut de reședință, numele, naționalitatea și
alte informații care contribuie la prevenirea răspândirii infecției pot fi făcute
publice. Totodată aceștia pot fi supuși revocării statutului de reședință și
procedurilor de deportare conform Legii privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților.
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile din data de 1 septembrie 2020)
Este permis tranzitul dacă escala are loc în unul și același aeroport și în aceeași zi.
Transfer între două aeroporturi nu este permis.
5. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Pe întreg teritoriul Japoniei sunt instituite aceleași măsuri precum:
• Măsurarea termometriei și dezinfectarea mâinilor la intrare în locațiile publice;
• Purtarea măștilor în spațiile publice;
• În prefecturile în care a fost anunțată starea de cvasi-urgență restaurantele și
barurile pot: 1) fi deschise până la ora 21:00 și servi băuturi alcoolice până

la ora 20:00 sau 2) fi deschise până la ora 20:00 fără a servi băuturi alcoolice
și primi extra compensație din partea statului.
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei –
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
Ministerul Justiției al Japoniei –
http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html
Agenția servicii de imigrare - http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea prin cumul
https://japonia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainJapan
Ambasada Japoniei în Republica Moldova
https://www.md.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
Qatar

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Statul Qatar
•

STARE DE URGENȚĂ: NU

•

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 06 octombrie 2021
până în prezent, data ridicării nefiind determinată) Statul Qatar a clasificat statele
în două liste, verde și roșie. Republica Moldova face parte din lista verde. Există
și o listă adițională - „roșie excepțională” (India, Filipine, Nepal, Bangladesh, Sri
Lanka, Pakistan, Indonezia, Kenya și Sudan).

Începând cu data de 06 octombrie 2021, este permis accesul cetățenilor străini în
Statul Qatar, inclusiv deținătorilor de vize de familie, călătoriilor cu scop de afaceri
sau turism, cu respectarea următoarelor condiții:
• pasagerii sunt complet vaccinați cu unul din vaccinurile autorizate de Statul Qatar
(Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson) și au trecut 14 zile de la administrarea
ultimei doze;
• Vaccinele Sinopharm, Sinovac și Sputnik V sunt acceptate condiționat. Pentru
aceste cerințe vezi mai detaliat: https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-andreturn-policy/Pages/default.aspx
• La intrarea în Qatar, toți călătorii (inclusiv categoriile de persoane
menționate anterior) trebuie să prezinte un test PCR negativ pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 ore înaintea călătoriei spre
Qatar, la o unitate medicală autorizată de Ministerul Sănătății din statul din care
își încep călătoria. (excepții și detalii specifice pentru pasagerii care sosesc din
zona verde în care este inclusă și RM, vezi mai jos)

•

•

Anterior călătoriei, pentru toți pasagerii nerezidenți, este necesară preînregistrarea online, cu cel puțin 12 ore înaintea călătoriei, pe pagina de
internet www.ehteraz.gov.qa, procedura dată are caracter obligatoriu.
La intrarea în Qatar, pasagerii trebuie să descarce și să activeze aplicația
EHTERAZ pe telefonul mobil, fie folosind un SIM achiziționat la aeroport, fie
unul internațional

Condiții de intrare în Statul Qatar aplicabile persoanelor care sosesc din zona verde,
Republica Moldova inclusiv:
• Cetățenii și rezidenții care sosesc în Qatar din zona verde și care sunt complet
vaccinați cu unul dintre vaccinurile aprobate de Qatar, sunt exceptați de la măsura
carantinei, dar trebuie să efectueze un test PCR în termen de 36 ore după sosirea
în Qatar.
• Cetățenii și rezidenții care sosesc în Qatar din zona verde și care nu sunt vaccinați
sau care nu au primit dozele aferente fiecărui tip de vaccin, vor fi supuse unei
măsuri de carantină pentru o perioadă de 7 zile. Este obligatorie, de asemenea,
efectuarea unui test PCR înainte cu 72 ore de sosirea în Qatar pentru această
categorie de personae.
• Turiștii care sosesc în Qatar din zona verde și care sunt complet vaccinați cu unul
dintre vaccinurile autorizate de Qatar sunt exceptați de la măsura carantinei, însă
trebuie să prezinte un test PCR negativ, efectuat cu 72 ore înainte de sosirea în
Qatar.
• Turiștii care sosesc în Qatar din zona verde și care nu sunt complet vaccinați sau
nu au efectuat dozele necesare fiecărui vaccin vor fi plasați în carantină, pentru o
perioadă de 7 zile. Aceștia trebuie să prezinte, de asemenea, un test PCR negativ
efectuat cu 72 ore înainte de sosirea în Qatar.
• Persoanele care au fost vaccinate cu Sinopharm, Sinovac, Sputnik V trebuie să
efectueze, înaintea călătoriei, un test serologic de anticorpi COVID-19.
Detalii:
https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
Informații adiționale:
• Cetățenilor Republicii Moldova li se aplică scutirea de viză (visa waiver) la
intrarea în țară, și este valabilă pentru 30 zile, cu posibilitatea extinderii pentru
alte 30 (călătorul trebuie să prezintă un pașaport valabil cel puțin 6 luni, bilet
tur-retur).
• Conform informațiilor oferite de Qatar Airways, la îmbarcarea în avion, unui
călător din RM, se vor cere următoarele acte: pașaport, bilet tur-retur, rezervarea
la hotel, certificat de vaccinare, test PCR (72 ore), pre-înregistrarea pe
www.ehteraz.gov.qa
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabil de la începutul pademiei până
în prezent):
Toți pasagerii care tranzitează Statul Qatar trebuie să prezinte un test PCR cu rezultat
negativ efectuat în ultimele 72 ore înaintea călătoriei. În cazul în care pasagerilor aflați
în tranzit le este necesară prezentarea unui test și la destinația finală, acesta poate fi
efectuat în aeroport contra taxei de 300 riali.
•

• MĂSURI PE PLAN INTERN:
Situaţia generală a derulării pandemiei sugerează un declin constant al numărului
infectărilor.

Au fost reluate activităţile instituţiilor guvernamentale, comerciale, şcolare, religioase,
şi altele. Cu excepţia, terenurilor de joacă pentru copii, precum şi a discotecilor.
Întrunirile sociale se limitează la 30 persoane în spaţiu închis, sau 60 persoane în spaţiu
deschis.
Conform uzanţei curente, oricine intenţionează să intre în locuri publice va fi supus
controlul statului de sănătate în cadrul aplicaţiei telefonice Ehteraz. Pentru informare,
acest software este obligatoriu pentru toţi locuitorii Statului Qatar, neposedarea
acestuia atrage după sine amenzi mari şi pedeapsă cu închisoare. Programul dat îşi
schimbă statutul în dependenţă de starea sănătăţii a utilizatorului, astfel dacă acesta a
dat un test COVID-19 sau a fost admis la spital în legătură cu epidemia apare o
notificare în sistemul acestuia, care nu îi permite accesarea spaţiilor publice. Revenirea
la statutul normal este posibilă după acordarea testelor relevante şi confirmarea că
persoana nu este infectată de COVID-19.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Actualizarea zilnică a datelor privind evoluţia pandemiei în Statul Qatar:
https://covid19.moph.gov.qa/
•

Informaţii actualizate privind condiţiile de tranzitare, intrare în Qatar şi în special
călătorie
cu
operatorul
avia
de
stat
"Qatar
Airways"
https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts
Portalul guvernamental de informare privind condițiile de intrare în Statul Qatar:
https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
• INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Doha
https://qatar.mfa.gov.md

Ambasada Statului Qatar la Chișinău
https://chisinau.embassy.qa/
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Turkmenistan
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
În Turkmenistan nu au fost raportate oficial cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2.
În prezent, autoritățile turkmene continuă să aplice restricții de călătorie cetățenilor
străini în cazul deplasărilor acestora în Turkmenistan.
În luna iunie 2021, autoritățile turkmene au informat că intrarea cetățenilor străini în
Turkmenistan va fi permisă cu condiția prezentării, în mod cumulativ, a următoarelor
două documente:
1. un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 (eliberat în termen de 72 ore) sau adeverință privind prezența anticorpilor
în sânge;
2. adeverință de vaccinare împotriva COVID-19.

Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 (prevăzut la punctul 1) trebuie să fie eliberat de către autoritățile din statul de cetățenie
al persoanelor în cauză, iar documentul trebuie supralegalizat de către ambasada
turkmenă competentă teritorial.
De asemenea, cetățenii străini care se deplasează în Turkmenistan vor fi plasați
obligatoriu în carantină pentru o perioadă de 21 de zile, urmând să fie cazați în cadrul
unor centre de carantină speciale, amplasate de regulă în estul țării, în care se vor afla sub
supraveghere medicală.
EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Sunt închise frontierele externe 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
regulate către/dinspre Turkmenistan.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
Începând cu luna noiembrie 2021, autoritățile turkmene au relaxat restricțiile adoptate în
context pandemic. Se mențin unele condiționări la transportul intern rutier, feroviar și
aerian.
Rămâne în vigoare obligația prezentării testelor moleculare tip PCR cu rezultate negative
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la îmbarcarea pe orice zbor aerian intern sau
extern.
De asemenea, au fost ridicate parțial restricțiile de acces în instituțiile publice și private,
în piețe, magazine și restaurante, instituții de alimentație publică, lăcașuri de cult,
instituții sportive etc.
Totodată, se menține controlul asupra purtării măștilor de protecție în spațiul public,
respectiv măsurile de distanțare socială.
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Turkmenistan, cu sediul în Kiev
https://ucraina.mfa.gov.md/
Ambasada Turkmenistanului în Republicii Moldova, cu sediul în Kiev
https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru
Data ultimei actualizări: 25.02.2022
Uzbekistan
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:
Toate persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista galbenă trebuie să
dețină un certificat emis în ultimele 72 de ore, care să ateste faptul că nu sunt confirmate
cu infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Aceste persoane, inclusiv posesorii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu, indiferent
de gradul diplomatic/rang, sunt supuși regimului de autoizolare la domiciliu sau la hotel
pentru o perioadă de 14 zile. Totodată, trebuie să completeze un formular în care vor

menționa adresa la care se vor supune autoizolării (adresa hotelului sau cea de
domiciliu).
Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista roșie vor intra, obligatoriu,
în carantină pentru o perioadă de 14 zile.
NOTĂ:
• Conform deciziei autorităților uzbece, lista statelor cu o situație sanitară și
epidemiologică stabilă (zboruri „verzi”) include Republica Populară Chineză,
Thailanda, Malaysia, Republica Coreea, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia,
Austria și Japonia. Persoanele care s-au aflat în aceste state în ultimele 14 zile
nu sunt supuse măsurii de carantină.
• Lista „galbenă” include statele membre ale Uniunii Europene (cu excepția
Ungariei, Finlandei, Letoniei, Austriei și Spaniei), precum și Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Azerbaidjan, Belarus și Emiratele Arabe
Unite.
• Toate celelalte state au fost incluse în lista roșie.
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
Începând cu data de 15 ianuarie 2022, la sosirea pe teritoriul Republicii Uzbekistan,
pe cale aeriană sau pe cale ferată, sunt obligatorii (cumulativ):
•
prezentarea unui certificat (emis de un laborator specializat) din care să rezulte
efectuarea, cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii, a unui test PCR, cu rezultat
negativ;
•
efectuarea unui test rapid antigen, în incinta aeroportului/gării, pe cheltuială
proprie.
•
Persoanele care sosesc în Republica Uzbekistan pe cale rutieră din Republica
Kârgâzstan trebuie să prezinte doar un certificat din care să rezulte efectuarea,
cu cel puțin 48 de ore înaintea sosirii, a unui test PCR cu rezultat negativ.
• Persoanele care sosesc în Republica Uzbekistan pe cale rutieră de pe teritoriul
celorlalte state vecine trebuie să efectueze, la sosire, un test rapid antigen.
o Persoanele care călătoresc în Republica Uzbekistan din Australia, Austria,
Belgia, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Israel, Italia, Olanda, Cehia și Egipt
sunt supuse unui regim de carantină de 10 zile, la domiciliu sau la hotel (pe
cheltuială proprie).
Atenție: Pe fondul evoluțiilor legate de pandemia de COVID-19, condițiile de
călătorie în Republica Uzbekistan sunt actualizate în mod regulat și pot fi
modificate într-un termen foarte scurt.
EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
• Republica Uzbekistan a deschis toate punctele de trecere a frontierei pentru
transporturile rutiere, feroviare și aeriene.
• Transportatorilor profesioniști de mărfuri le este solicitat să utilizeze echipamente
specifice de protecție.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
• Ca urmare a depistării, în Republica Uzbekistan, la 7 ianuarie 2022, a unui caz de
îmbolnăvire cu tulpina Omicron a SARS-CoV-2, autoritățile au anunțat adoptarea
următoarelor măsuri, aplicabile începând cu data de 10 ianuarie 2022:
• Interzicerea organizării de evenimente publice în sediile ministerelor, agențiilor
și celorlalte instituții de stat;

Obligativitatea vaccinării pentru toți angajații instituțiilor de stat (personalului
nevaccinat nu i se va mai permite intrarea la locul de muncă, aplicarea acestei
măsuri fiind responsabilitatea directă a șefilor instituțiilor);
• Accelerarea campaniei de vaccinare, inclusiv cu dozele booster;
• Înăsprirea controalelor vizând purtarea măștilor medicale, menținerea distanțării
sociale și controlul temperaturii la intrarea în toate locurile publice;
Notă: În cadrul conferinței de presă organizate la 10 ianuarie 2022, reunind reprezentanți
ai Ministerului Sănătății, Serviciului de Asistență Sanitar-Epidemiologică și Sănătate
Publică și ai Comitetului pentru Combaterea Coronavirului din cadrul Ministerului
Sănătății, s-a precizat că, deși legislația uzbecă prevede posibilitatea aplicării de amenzi
pentru nepurtarea măștii, agenții constatatori mai întâi vor avertiza persoanele care nu se
conformează, vor purta discuții cu acestea și le vor oferi măști medicale, perceperea
amenzii fiind o soluție la care se va apela doar în ultimă instanță.
• Vacanța de iarnă a elevilor și studenților din învățământul de stat a fost prelungită
până pe 24 ianuarie 2022.
• Instituțiilor de învățământ privat le-a fost, de asemenea, adresată recomandarea
de a nu relua cursurile cu prezență fizică până la aceeași dată (unele au decis
reluarea cursurilor online, altele prelungirea vacanței).
• Conform Ordinului 176 din 23 martie 2020 al Cabinetului de Miniștri al
Republicii Uzbekistan, telefoanele mobile, echipamentele audio și video,
cardurile bancare și mediile de stocare de orice tip sunt temporar reținute de la
persoanele internate în spital, infectate cu COVID-19, și de la cele aflate în
carantină în unități special amenajate; acestea sunt returnate la externare/la
părăsirea unității în care a fost efectuată carantina.
Notă: În practică, această măsură nu s-a mai aplicat în ultimul timp.
• Pagina de internet http://coronavirus.uz/ru este dedicată informării populației cu
privire la prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2.
• În toate regiunile trebuie respectate următoarele măsuri:
o
păstrarea distanței fizice, purtarea măștii și folosirea antisepticelor;
o
folosirea pirometrelor și antisepticelor în toate instituțiile și organizațiile,
la intrarea în piețe și în celelalte puncte comerciale, verificarea temperaturii
corporale fiecărui cumpărător (dacă temperatura depășește 37 de grade Celsius
respectivei persoane i se interzice intrarea);
o
respectarea regimului carantinei și efectuarea activităților sanitarigienice în toate obiectivele unde se desfășoară lucrări de construcții sau reparații;
respectarea de către angajați a distanțării fizice.
•

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informația actualizată privind condițiile de intrare în Republica 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
https://ucraina.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Uzbekistan în Republica Moldova, cu sediul în Kiev
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/

Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Kazahstan
În contextul prelungirii închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova pe toată
perioada stării de urgență până pe 25 aprilie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene informează cetățenii care se află pe teritoriul Federației Ruse,
Republicii Kazahstan, Republicii Kârgâze și Tadjikistanului să-și programeze zborurile prin statele care au spațiul aerian accesibil.
Se recomandă rutele aeriene încă disponibile, cu escale în Istanbul, Belgrad, Varșovia,
Budapesta, Dubai, etc. – cu destinația Iași sau București, cu ulterioara călătorie pe cale
terestră spre Republica Moldova.
Alternativ, cetățenii pot ajunge în Republica Moldova cu autocarele care efectuează curse
din Federația Rusă prin țările europene, prin ocolirea teritoriului Ucrainei.
De asemenea, MAEIE îndeamnă cetățenii țării noastre să nu întreprindă călătorii neesențiale în Federația Rusă și să verifice cu regularitate informațiile difuzate pe pagina ministerului și a ambasadei Republicii Moldova la Moscova.
Informații suplimentare pot fi consultate la responsabilii de la Secția consulară a ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă: strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova
Tel.: tel:+ 7 (495) 790 75 46 E-mail: consul.moscova@mfa.gov.md.
Totodată, Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numărul de telefon tel:0 80 090
990 – gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numerele
tel:+373 22 23 20 02; tel:+373 22 20 10 47; tel:+373 78 220 041 (inclusiv din străinătate)
sau email: call.center@mfa.gov.md.
Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Kârgâzstan

În contextul prelungirii închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova pe toată
perioada stării de urgență până pe 25 aprilie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene informează cetățenii care se află pe teritoriul Federației Ruse,
Republicii Kazahstan, Republicii Kârgâze și Tadjikistanului să-și programeze zborurile prin statele care au spațiul aerian accesibil.
Se recomandă rutele aeriene încă disponibile, cu escale în Istanbul, Belgrad, Varșovia,
Budapesta, Dubai, etc. – cu destinația Iași sau București, cu ulterioara călătorie pe cale
terestră spre Republica Moldova.
Alternativ, cetățenii pot ajunge în Republica Moldova cu autocarele care efectuează curse
din Federația Rusă prin țările europene, prin ocolirea teritoriului Ucrainei.
De asemenea, MAEIE îndeamnă cetățenii țării noastre să nu întreprindă călătorii neesențiale în Federația Rusă și să verifice cu regularitate informațiile difuzate pe pagina ministerului și a ambasadei Republicii Moldova la Moscova.
Informații suplimentare pot fi consultate la responsabilii de la Secția consulară a ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă: strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova
Tel.: tel:+ 7 (495) 790 75 46 E-mail: consul.moscova@mfa.gov.md.

Totodată, Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numărul de telefon tel:0 80 090
990 – gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numerele
tel:+373 22 23 20 02; tel:+373 22 20 10 47; tel:+373 78 220 041 (inclusiv din străinătate)
sau email: call.center@mfa.gov.md.
Data ultimei actualizări: 04.03.2022
Tadjikistan
În contextul prelungirii închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova pe toată
perioada stării de urgență până pe 25 aprilie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene informează cetățenii care se află pe teritoriul Federației Ruse,
Republicii Kazahstan, Republicii Kârgâze și Tadjikistanului să-și programeze zborurile prin statele care au spațiul aerian accesibil.
Se recomandă rutele aeriene încă disponibile, cu escale în Istanbul, Belgrad, Varșovia,
Budapesta, Dubai, etc. – cu destinația Iași sau București, cu ulterioara călătorie pe cale
terestră spre Republica Moldova.
Alternativ, cetățenii pot ajunge în Republica Moldova cu autocarele care efectuează curse
din Federația Rusă prin țările europene, prin ocolirea teritoriului Ucrainei.
De asemenea, MAEIE îndeamnă cetățenii țării noastre să nu întreprindă călătorii neesențiale în Federația Rusă și să verifice cu regularitate informațiile difuzate pe pagina ministerului și a ambasadei Republicii Moldova la Moscova.
Informații suplimentare pot fi consultate la responsabilii de la Secția consulară a ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă: strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova
Tel.: tel:+ 7 (495) 790 75 46 E-mail: consul.moscova@mfa.gov.md.
Totodată, Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numărul de telefon tel:0 80 090
990 – gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numerele
tel:+373 22 23 20 02; tel:+373 22 20 10 47; tel:+373 78 220 041 (inclusiv din străinătate)
sau email: call.center@mfa.gov.md.
Data ultimei actualizări: 11.03.2022
REGATUL
ARABIEI
SAUDITE

REGATUL ARABIEI SAUDITE
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚIILE IMPUSE DE AUTORITĂȚILE
INTRAREA PE TERITORIUL NAȚIONAL:

SAUDITE

PRIVIND

În contextul noilor condiții de călătorie, impuse pe fundalul pandemiei de Covid-19,
autoritățile Regatului au anunțat că, începând cu data de 1 august 2021, vor fi redeschise
frontierele pentru turiștii străini, doar pentru cei care sunt vaccinați împotriva virusului
Covid-19.
Cetățenii saudiți și rezidenții non-saudiți (care dețin Iqama pentru rezidenți) care se află
în prezent în afara Arabiei Saudite și care au primit unul dintre vaccinuri, aprobat de

Ministerul Sănătății din Arabia Saudită, se pot înregistra prin intermediul link-ului:
https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration pentru a obține aprobarea
certificatelor de vaccinare și a actualiza starea lor de imunizare. Totodată, se impune
înregistrarea tuturor cetățenilor (saudiți, străini rezidenți și nerezidenți) în programele
electronice de monitorizare TAWAKKALNA (https://ta.sdaia.gov.sa/en/index) și
ABSHER (https://www.absher.sa/portal/landing.html), aplicații fără de care nu se
permite accesul în unitățile publice alimentare, instituții, etc. Înregistrarea se realizează
prin descărcarea programelor menționate în telefonul mobil, care se prezintă la intrarea
în unitățile amintite. Înregistrarea presupune transmiterea poziționării geografice a
utilizatorului, date personale de identificare și starea de sănătate a acestuia, privind
infectarea cu COVID-19.
Turiștii vaccinați care sosesc în Arabia Saudită trebuie să prezinte un test PCR care să nu
depășească 72 de ore înainte de îmbarcare și un certificat de vaccinare aprobat pe hârtie,
certificat de autoritățile sanitare oficiale din țara emitentă, fapt ce le va permite anularea
obligativității de intrare în carantină și vor fi exceptați de testarea PCR după sosire.
Diplomații și membrii familiilor lor care nu sunt vaccinați, vor prezenta un test PCR care
nu va depăși perioada de 72 de ore înainte de îmbarcare, însă vor respecta carantina la
domiciliu timp de 7 zile, cu permisiunea efectuării unui test PCR după finalizarea celei
de-a cincea zi de carantină.
Arabia Saudită a deschis un portal web: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
pentru ca vizitatorii să își înregistreze statutul de vaccinare. Site-ul este disponibil în
limbile arabă și engleză.
Conform ultimelor actualizări privind limitarea răspândirii virusului Covid-19, precum
și a condițiilor de călătorie în Regat, se menționează că turiștii care sosesc în Regatul
Arabiei Saudite și nu sunt vaccinați sau cei care au dovada administrării doar a unei doze
de vaccin Covid-19, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, precum și cei care
dețin dovada administrării a unei doze de vaccin Covid-19, recunoscute de Regat:
AstraZeneca, Pfizer, Moderna și Janssen, sunt obligați să respecte următoarele condiții:
- să dețină un test PCR negativ, administrat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea
în Regat;
- Regim de carantină instituțională timp de 5 zile de la intrarea în Regat;
- Cu efectuarea a două teste PCR în prima și a cincea zi de la intrarea în Regat cu
specificarea că, în cazul când ambele teste se dovedesc a fi negative, perioada de
carantină se încheie.
- Necesitatea respectării regulilor de carantină COVID-19 conform aplicației
„Tawakkalna”.
Totodată, pentru însoțitorii rezidenților care nu și-au administrat ambele doze de vaccin
împotriva Covid-19 la intrarea în Regat sunt supuși următoarelor reguli:
- Însoțitorii rezidenților nevaccinați cu vârsta sub 18 ani sunt supuși procedurilor
de carantină la domiciliu pentru o perioadă de cinci zile, cu condiția ca testul
COVID-19 să fie efectuat în a cincea zi, respectând regulile Covid-19 ale țării.
- Însoțitorii nevaccinați cu vârsta peste 18 ani sunt supuși carantinei instituționale.
Totodată, autoritățile au anunțat despre necesitatea administrării ambelor doze de vaccin
împotriva Covid-19, de către toți locuitorii Regatului, după ce și-au finalizat carantina
instituțională. Iar pasagerii care sosesc din/sau tranzitează una din țările: Brazilia, Egipt,
India, Indonezia, Liban, Pakistan, Turcia, Etiopia, Afganistan și Vietnam și care nu au
primit doza finală de vaccinuri aprobate la nivel local, vor trebui să petreacă 14 zile întro țară terță pentru a li se permite intrarea în Regat.

Pentru toți ceilalți pasageri care sosesc în Regat și dețin confirmarea administrării
ambelor doze de vaccinuri recunoscute de Regat: AstraZeneca, Pfizer, Moderna și o doză
de Janssen, Sinopharm, Sinova, vor fi exceptați de carantina instituționala și de efectuarea
unui test PCR la sosirea în Regat.
Cu titlu aparte este menționat că vaccinurile Sinopharm și Sinovac sunt recunoscute în
Regat cu condiția de a se dovedi administrarea unei doze suplimentare din cele patru
vaccinuri recunoscute anterior: AstraZeneca, Pfizer, Moderna și Janssen.
Detalii adiționale referitoare la vaccinurile recunoscute în Regat sunt accesibile, accesând
site-ul: https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration
Pentru informații suplimentare, pot fi accesate următoarele surse de Internet:
https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-byinternational-stations
https://www.visitsaudi.com/en/covid-19-information-page
https://help.visitsaudi.com/?_ga=2.57482922.1090019060.16305929921327952125.1630592992
MĂSURI IMPUSE PE PLAN INTERN:
Începând cu data de 17 octombrie curent, autoritățile saudite au relaxat unele măsuri
conexe situației pandemice din țară, urmare a scăderii numărului de cazuri de persoane
infectate, precum eliminarea obligativității purtării măștilor de protecție și respectării
distanței sociale în spații deschise pentru persoanele vaccinate, fiind totodată eliminate
și restricțiile de capacitate pentru toate aeroporturile din țară și pentru Moscheea Sfântă
din Mecca.
Măsurile anterioare precum cele de mai jos rămân în vigoare.
Se încurajează companiile, instituțiile private și societățile caritabile să reducă numărul
angajaților prezenți la locurile de muncă și promovează comunicarea de la distanță, prin
mijloacele electronice disponibile, pentru asigurarea continuității activității de bază în
domeniile securității, sănătății, pentru următoarele categorii de persoane: femei
însărcinate, bolnavii care prezintă boli respiratorii, cardiace, boli ereditare, dependenții
de medicamente imunodepresive și pacienții cu afecțiuni tumorale.
A fost emis un ordin prin care se acordă tratament medical gratuit tuturor cetățenilor,
rezidenților, inclusiv a celor care au încălcat regulamentul privind valabilitatea vizei,
aceștia având posibilitatea de a beneficia de toate facilitățile medicale pentru recuperarea
ca urmare a infectării cu SARS-CoV-2.
Începând cu data de 07 februarie 2021 s-a decis suspendarea tuturor evenimentelor, a
petrecerilor, inclusiv a căsătoriilor, a întâlnirilor organizate de firme/corporații în săli
amenajate în acest scop sau afiliate la unități hoteliere, pentru o perioadă de 30 de zile,
cu posibilitatea de prelungire;
suspendarea tuturor activităților și evenimentelor de divertisment;
De asemenea, se impune înregistrarea tuturor cetățenilor (saudiți, străini rezidenți și
nerezidenți) în programele electronice de monitorizare TAWAKKALNA
(https://ta.sdaia.gov.sa/en/index)
și
ABSHER
(https://www.absher.sa/portal/landing.html), aplicații fără de care nu se permite accesul
în unitățile publice alimentare, instituții, etc. Înregistrarea se realizează prin descărcarea

programelor menționate în telefonul mobil, care se prezintă la intrarea în unitățile
amintite. Înregistrarea presupune transmiterea poziționării geografice a utilizatorului,
date personale de identificare și starea de sănătate a acestuia, privind infectarea cu
COVID-19.
A fost subliniată importanța respectării numeroaselor linii directoare privind necesitatea
deplasării în vederea achiziționării diverselor produse, indicând faptul că aplicațiile de
livrare la domiciliu constituie un substitut pentru a merge la cumpărături.
Ministerul Resurselor Umane și al Dezvoltării Sociale colaborează cu o serie de entități
guvernamentale relevante pentru a concretiza o inițiativă care va permite unor cetățeni
străini rezidenți să se întoarcă în mod excepțional în statele de origine.
Orice persoană care prezintă simptome sau dorește să efectueze testul pentru infecția cu
SARS-CoV-2, poate să utilizeze serviciul de autoevaluare accesând aplicația Sehhaty
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lean.sehhaty). Prin intermediul
acestei aplicații se realizează programarea pentru vaccinarea anti-Covid.
Cetățenii pot beneficia de servicii medicale interactive apelând numărul 920005937, prin
care pot obține informații recente despre evoluția COVID-19, despre centrele de asistență
primară, despre centrele de donare de sânge și despre programările pentru evaluarea stării
de sănătate. Autoritățile au pus la dispoziția cetățenilor ghidul COVID-19, care se
regăsește pe pagina de internet Wegaya.

