
 

     Israel 

 

Data ultimei actualizări: 23.05.2022 

 

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 21 mai 2022, politica privind intrarea cetățenilor străini în Israel a 

fost actualizată după cum urmează: 

 

Condițiile de călătorie spre Israel au suferit modificări, astfel începând cu data de 21 

mai, următoarele reguli au intrat în vigoare: 

− Nu va fi necesară prezentarea unui rezultat negativ la un test COVID înainte de 

a vă îmbarca într-un zbor spre Israel sau într-o croazieră în Israel sau înainte de 

a ajunge la un punct de trecere a frontierei terestre israeliene. 

- Testarea PCR pentru cei care intră în Israel prin aeroporturi și punctele de trecere 

a frontierei maritime și terestre nu va fi necesară. 

- Nu va fi necesară izolarea timp de 24 de ore după intrarea în Israel. 

- Se menține necesitatea completării formularului online și transmiterii la 

următorul link: 

https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral 

 

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.  

 

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 
https://israel.mfa.gov.md/ro  
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