Italia

Data ultimei actualizări: 17.05.2021
Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENȚĂ: Consiliul de Miniștri al Republicii Italiene a aprobat
prelungirea, până la 31 iulie 2021, a stării de urgență instituită anterior pe întreg teritoriul
Republicii Italiene (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02610/sg ).
RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: Cât privește intrarea persoanelor pe
teritoriul Italiei se aplică în continuare prevederile decretului din 02.03.2021. Textul
integral al Decretului-lege al Guvernul Italiei din 2 martie curent poate fi accesat aici:
http://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovodpcm/16343
Totodată, prin ordonanțele Ministrului Sănătății al Italiei din 16 aprilie 2021
(https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/o.m._16.4.2021_spostamenti_da_e_pe
r_lestero.pdf )
și 14 mai 2021
(https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/ordinanza_esteri_14_05.pdf) au fost
introduse unele condiții suplimentare pentru persoanele care în ultimele 14 zile înainte
de a sosi în Italia s-au aflat sau au tranzitat inclusiv teritoriul Republicii Moldova.
Printre măsuri obligatorii se regăsesc:
• obligativitatea prezentării adeverinței care confirmă efectuarea în cele 72 de ore
anterioare intrării pe teritoriul italian a unui test diagnostic molecular sau de
captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV2;
• completarea autodeclarației-model
(https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_mar
zo_2021_compilabile.pdf);
• indiferent de rezultatul testului este obligatorie autoizolarea persoanelor în cauză
la domiciliul sau la reședința acestora pentru o perioadă de 10 zile cu informarea
autorității sanitare teritoriale și testării suplimentare la sfârșitul acestei perioade;
Regulile date se vor aplica pentru perioada 16.05.2021 - 30.07.2021.
Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al
Republicii Italiene este disponibil un chestionar interactiv (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/

CATEGORIILE EXCEPTATE cărora li se permite intrarea în Republica Italiană,
chiar dacă au călătorit în ultimele 14 zile în statele restricționate (inclusiv Republica
Moldova), pentru următoarele motive:
a) nevoile de muncă;
b) urgență absolută;
c) nevoile de sănătate;
d) nevoile 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;
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.
Există și EXCEPȚII de la cerința de izolare fiduciară și testare moleculară sau antigenică,
cu condiția să nu apară simptome compatibile cu COVID-19. Prin Ordonanța din 16
aprilie 2021 a Ministrului Sănătății, reglementările referitoare la scutiri au suferit unele
modificări importante. Fără a aduce atingere obligației de completare a autodeclarației și
în absența simptomelor compatibile cu COVID-19, obligațiile de testare moleculară sau
antigenică în ultimele 72 de ore și carantină de zece (10) zile cu ulteriorul test molecular
sau antigenic nu se aplică:
a) echipajul mijloacelor de transport;
b) personalul călător;
c) deplasări către și dinspre statele și teritoriile exceptate;
d) oricui care intră în Italia pentru o perioadă care nu depășește o sută douăzeci (120)
de ore pentru muncă dovedită, sănătate sau necesități de urgență absolută, cu
obligația, la expirarea termenului menționat, să părăsească imediat teritoriul național
sau, în lipsa, pentru a începe perioada de supraveghere și izolare fiduciară;
e) oricui care tranzitează, cu vehiculul privat, pe teritoriul italian pentru o perioadă
care nu depășește treizeci și șase de ore, cu obligația, la sfârșitul acestui termen, să
părăsească imediat teritoriul național sau, în caz contrar, să înceapă perioada de
supraveghere și izolarea fiduciară;

f) lucrătorilor transfrontalieri care intră și ies din teritoriul național din motive
dovedite de muncă și pentru întoarcerea în consecință la reședința, domiciliul sau
reședința lor;
g) personalului companiilor și entităților cu sedii înregistrate sau secundare în Italia
pentru deplasări în străinătate pentru nevoi dovedite de muncă de cel mult 120 de
ore;
h) funcționarilor și agenților, oricum ar fi numiți, ai Uniunii Europene sau ai
organizațiilor internaționale, agenți diplomatici, personalul administrativ și tehnic al
misiunilor diplomatice, ofițerii și angajații consulari, personalul militar, inclusiv cei
care se întorc din misiunile internaționale și ale forțelor de poliție a Sistemului de
informații pentru siguranța Republicii și a Pompierilor în exercitarea funcțiilor lor;
i) elevi și studenți pentru participarea la un curs de studiu într-un alt stat decât cel de
reședință, la care se întorc în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Este permis tranzitarea teritoriul Republicii
Italiene pentru cei care revin spre propriul domiciliu/țara de origine în condițiile
menționate mai sus.
MĂSURI PE PLAN INTERN: Este permisă circulația între regiuni sau provincii
autonome aflate în zonă galbenă sau albă. Circulația între regiuni sau provincii autonome
aflate în zonă roșie sau portocalie este permisă, cu condiția prezentării unuia dintre
următoarele documente justificative: adeverința de vaccinare, dovada vindecării privind
infecția cu virusul SArS-CoV-2, rezultatul negativ al unui test molecular sau test rapid
pentru infecția cu virusul SArS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterioare călătoriei.
Adeverința de vaccinare emisă de unul dintre statele UE este recunoscută în Italia.
Începând cu data de 26 aprilie 2021 și până la finalul anului școlar 2021, și învățământul
pentru elevii de liceu se va desfășura cu prezența în clasă (între 70% și 100% din elevi
în zonele galbene și portocalii, între 50% și 75% din elevi în zonele roșii). Restaurantele
și barurile din zona galbenă se redeschid pentru prânz și cină, cu condiția ca servirea să
aibă loc în aer liber. Cinematografele, teatrele, sălile de concert și cluburile live din zona
galbenă se redeschid pentru public, cu condiția respectării distanței de un metru între
persoane și capacitate maximă permisă de 50% (maxim 500 de spectatori în interior și
1000 în aer liber). În zona galbenă muzeele și institutele de cultură sunt redeschise
publicului, cu respectarea regulilor de distanțare între vizitatori, iar sâmbăta și în zilele
de sărbători legale este permisă vizitarea acestora cu condiția obținerii unei rezervări
online sau telefonice cu cel puțin o zi înainte. Regiunile Italiei sunt în continuare
clasificate pe zone de risc, în funcție de evoluțiile epidemiologice. Consultați aici harta
actualizată privind zonele de risc din Italia: https://www.governo.it/it/articolo/domandefrequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?fbclid=IwAR2Zz7cCYJ0kRkPhas4dvcUO5WbVV_Kbeijkg2tE8Rwwh_u1PKOaXa5Uo8
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pentru informații despre călătoriile din Italia spre alte state, recomandăm să Vă
documentați din sursa oficială privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor
Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:

• http://www.viaggiaresicuri.it/
• https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
• https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasadomande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadinistranieri-in-italia.html
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuov
oCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&men
u=vuoto&tab=5
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuov
oCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&men
u=aChiRivolgersi
• https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottatedal-governo/15638
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

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

