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Data ultimei actualizări: 18.05.2022 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Mol-

dova 

 

STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19.  

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

Condiții de intrare și tranzit în Austria: 

I. Începând de luni, 16.05.2022, sunt eliminate toate restricțiile de intrare în Austria, accesul fiind 

permis fără aplicarea regulii 3G (vaccinat, vindecat, testat), cu excepția țărilor care sunt 

considerate zone de risc. 

 

În situația în care este identificată o nouă variantă de virus, la intrarea în Austria, persoanele au 

obligația de a se testa, înregistra prin intermediul platformei Pre Travel Clearance – PTC 

(https://entry.ptc.gv.at/en.html) și vor fi plasate în carantină. 

  

În prezent, nicio țară nu se află pe lista zonelor cu variante de risc. 

 

ATENȚIE! 

• Autoritățile austriece efectuează controale stricte la frontieră, fiind posibilă 

creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei austriece. 

• În caz de necesitate, pot fi efectuate teste PCR sau antigen în centre specializate din 

Austria. 

• Centrele de testare COVID din Viena pot fi consultate la pagina de internet: 

https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/. 

  

II. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

VALABILITATEA DOVEZILOR DE VACCINARE: 

• 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 COVID-19 înaintea vaccinării pot prezenta ca 

dovadă valabilă 3G 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 

• Valabilitatea certificatului de vaccinare pentru persoanele imunizate cu doza booster este 

de 365 zile, în loc de 270 de zile.  

 

Măsuri generale: 

• Purtarea măstii de protecţie FFP2 rămâne obligatorie în magazinele şi spaţiile esenţiale 

(supermarket, oficiul poştal, bancă, farmacie, benzinărie, tutungerie, atelier de reparaţii 

maşini/biciclete), lăcaşuri de cult, în mijloacele de transport în comun, inclusiv în staţiile 

acestora, în administrația publică, precum şi în zonele vulnerabile (aziluri de bătrâni, 

spitale, etc.). 

https://www.facebook.com/MoldovianAustria/
https://www.facebook.com/MoldovianAustria/
https://entry.ptc.gv.at/en.html
https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/


• Accesul este liber în toate situaţiile unde, anterior, intrarea era condiţionată de regula 3G 

(vaccinat, vindecat, testat), sau 2G (vaccinat/însănătoşit), cu excepţia unităţilor medicale 

şi a azilurilor de bătrâni din Viena, unde accesul se face în baza unui rezultat negativ al 

unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 (PCR).  

• La locul de muncă, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în zone 

vulnerabile (spitale, aziluri pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire), nu se mai 

aplică regula 3G. Persoanele care își desfășoară activitatea în zone vulnerabile trebuie să 

respecte regula 3G, sau după caz – Viena - 2G/2,5G. 

• A fost eliminată limitarea numărului maxim de persoane şi a orei de închidere pentru 

participarea la orice tip de activitate. 

• Este deschisă gastronomia de noapte. 

• Este permisă consumaţia la evenimente. 

• 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). 

  

Atenție! 

Poliția este autorizată să efectueze controale și să aplice amenzi (în funcție de gravitatea abaterii, 

cuantumul amenzilor se poate situa între 1.450 si 5.000 de Euro), atât persoanelor fizice, cât și 

persoanelor juridice. 

  

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/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ 

https://info.gesundheitsministerium.gv.at/ 

 

Măsuri interne speciale aplicabile la nivelul orașului Viena: 

Übersicht der aktuellen Corona-Regeln - Infos zum Coronavirus - Stadt Wien 

Wien | Corona Ampel (corona-ampel.gv.at)  

  

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, , 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: 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”. 

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/
https://info.gesundheitsministerium.gv.at/
https://coronavirus.wien.gv.at/neue-corona-regeln/
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/


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-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-

gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html 

  

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria: 

www.austria.mfa.gov.md 

  

 

 

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus---Information-available-for-download.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
http://www.austria.mfa.gov.md/

