MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE

Alerte de călătorie COVID-19
Informaţii privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state
(Actualizat: 25 septembrie 2020)
1. Datele din tabelul de mai jos pot fi modificate, dacă autoritățile statelor străine
vizate vor adopta alte decizii. Aceste informații 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: bit.ly/2ZOPUrn).
Informațiile curente se bazează pe cele mai recente date disponibile și sunt
colectate din surse naționale autorizate și publice și sunt publicate la secțiunea
„Alerte de călătorie COVID-19”;
2. Totodată, pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare,
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 0 80 090 990 – gratuit de la
telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau din străinătate la: +373
22 788 722. 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;
3. 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

România

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Începând cu data de 16 august 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe
întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
668 din 14 august 2020.
Se mențin în continuare măsurile stabilite prin actele normative adoptate de către
autoritățile române, în contextul epidemiei de COVID-19, în ceea ce privește intrarea
pe teritoriul României și a instituirii carantinei. Se instituie măsura carantinei
pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic
ridicat. Criteriul pe baza căruia se face stabilirea țărilor/zonelor de risc epidemiologic
ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire
din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori, care trebuie să fie mai mare ca

cea înregistrată în România, în perioada similară.
Pe baza criteriului menționat, Institutul Național de Sănătate Publică întocmește lista
țărilor/zonelor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc
în România din acestea. Lista se actualizează/revizuiește săptămânal, în fiecare zi de
luni, de către Institutul Național de Sănătate Publică și este publicată pe siteul www.insp.gov.ro.
Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei
de stat, a cetățenilor străini inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, apatrizilor,
definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în
România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent
acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în
domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii
și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de
transporturi necesare;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal
militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, lucrătorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară
din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în
străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură,
personal navigant maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive
organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.
Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie
specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau
destinație, sunt exceptate de la măsura izolării. Se recomandă ca tranzitul să se facă
neîntrerupt, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens.
La 21 iulie 2020, autoritățile române au adoptat o hotărâre care prevede categoriile
de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, exceptate de la
obligativitatea plasării în carantină la intrarea în țară.
Potrivit acesteia, persoanele care vin în România din țările aflate pe lista statelor de
risc epidemiologic ridicat (printre care și Republica Moldova) dar care, înaintea
sosirii în România au petrecut o perioadă consecutivă de minim 14 zile într-una sau
mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această restricție, sunt exceptate de
la măsura carantinării.
Se atenționează, că în cazul cetățenilor moldoveni, care intenționează să călătorească
din Republica Moldova, și nu se încadrează în categoriile de excepții anunțate de
autoritățile române – nu au dreptul de a intra pe teritoriul României.
Recomandăm persoanelor interesate să se informeze doar din surse oficiale cu privire

la intrarea și șederea pe teritoriul României, iar pentru mai multe detalii cu privire la
condițiile de călătorie, urmăriți alertele de călătorie publicate pe pagina oficială
a Ambasadei Republicii Moldova la București.
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR MOLDOVENI CARE CĂLĂTORESC SPRE
BULGARIA CU TRANZIT PRIN ROMÂNIA
Pentru tranzitarea teritoriului României, vor fi prezentate autorităților de frontieră ale
României documentele confirmative privind scopul șederii în Bulgaria (rezervarea la
hotel), asigurarea medicală, rezultatele testului sus-menționat și documentele
respective de călătorie.
Reamintim, rămâne suspendată temporar, total sau parțial, activitatea prin
următoarele puncte de trecere a frontierei de stat romano-bulgare:
- Negru Vodă, județul Constanța;
- Lipnița, județul Constanța;
- Dobromir, județul Constanța;
- Zimnicea, județul Teleorman;
- Turnu Măgurele, județul Teleorman;
- Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
Ambasada recomandă ca tranzitul, care nu va depăși 36 de ore, sa fie efectuat pe
culoarul de tranzit aprobat de autoritățile române pentru transportul rutier: Leușeni,
Albița, Tecuci, Focșani, Buzău, București, Giurgiu, Ruse. Informații adiționale
privind
culoarele
de
tranzit
sunt
disponibile
accesând
linkul: www.politiadefrontiera.ro/.

Ucraina

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
În scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ucrainei, pe data de
8 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.
791 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la modificările aduse punctului 10-1 a
Hotărârii Cabinetului de Miniștri nr. 641 din 22 iulie 2020”.
Decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei clarifică unele aspecte ale intrării în
Ucraina a străinilor și apatrizilor până la 28 septembrie 2020:
lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot trece frontiera a fost extinsă - de
acum înainte interdicția de intrare nu se va aplica persoanelor cu grad de rudenie
bunic al cetățeanului ucrainean;
intrarea străinilor și apatrizilor pe teritoriul Ucrainei în cazul călătoriei
cu scop de tranzit este interzisă (cu excepția cazurilor cu caracter umanitar).
Această modificare nu se aplică șoferilor, membrilor echipajului etc., deoarece
persoanele din această categorie sunt exceptați de la interdicția de a intra pe teritoriul
Ucrainei;
se specifică categoria persoanelor care vor călători în scopul educațional: este
permisă intrarea persoanelor care urmează să studieze în instituțiile de învățământ
superior.
Astfel, pe durata carantinei, până la 28.09.2020, ora 00:00, străinilor și apatrizilor li
se interzice intrarea în Ucraina, cu excepția persoanelor care:
1. este unul dintre soți, părinți sau copii, bunica sau bunelul a unui cetățean al

Ucrainei; 2. sosesc în Ucraina pentru a-și face studiile în instituțiile de învățământ
superior;
3. efectuează serviciul militar în cadrul Forțele Armate;
4. dețin premise de ședere permanente sau temporare;
5. sunt recunoscuți ca refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;
6. dețin permise de muncă pentru străini și apatrizi;
7. sunt angajați în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor
străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și
membri ai familiilor acestora;
8. sunt șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai
organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina
la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri
al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe al
Ucrainei;
9. sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;
10. sunt șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze, care sunt
angajați în oferirea serviciilor regulate de transport, membri ai echipajelor
aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și
locomotive;
11. sunt instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor
membre ai programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea
unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;
12. persoane din mediul cultural care ajung la invitația unei instituții culturale
împreună cu o persoană care îi însoțește;
13. participa la competiții sportive oficiale desfășurate pe teritoriul Ucrainei și
persoane însoțitoare;
14. specialiști tehnici care ajung în Ucraina la invitația reprezentanților
întreprinderilor ucrainene;
15. persoane care efectuează transportul celulelor stem hematopoietice pentru
transplant;
16. persoane care sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.
Străinii și apatrizii care intenționează să traverseze frontiera ucraineană trebuie să
dețină o poliță de asigurare (certificat) emisă de o companie de asigurare înregistrată
în Ucraina sau de o companie de asigurări străină cu reprezentanță în Ucraina sau o
relație contractuală cu o companie de asigurări parteneră din Ucraina (asistență) și să
acopere costurile asociate tratamentului și observarea COVID-19 și este valabilă pe
durata șederii în Ucraina.
De asemenea, persoanele care întrunesc condiţiile de intrare în Ucraina (cu excepţia
categoriilor sus-menţionate) urmează să prezinte la punctele de trecere a frontierei de
stat rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat în
laboratoarele din Republica Moldova nu mai târziu de 48 ore de la data traversării
frontierei, într-o limbă de circulație internațională (preferabil în limba rusă sau
engleză).
Cetățenii care nu vor prezenta la punctele de trecere rezultatul negativ al testării
COVID-19 (prin metoda PCR) vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude,
prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o
perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil
personal.

Austria

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca
aceștia să aibă dreptul de a sta in Austria în baza:
1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau
2. unui permis de ședere sau
3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea
poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din
2005.
Din data de 27 iulie 2020, cetățenii din țările terțe, inclusiv din Republica Moldova,
care vin în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în
Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai
vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2
este negativ. Totodată, persona intră pentru perioada de 10 zile în carantină
autocontrolată la domiciliu sau în carantină într-o cazare adecvată, pentru care trebuie
prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri trebuie suportate din cont
propriu și care nu trebuie părăsită pentru perioada de carantină. Persoana va semna o
declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei,
decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă pe parcursul carantinei persoana
efectuează un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar rezultatul este negativ,
carantina poate fi anulată.
În cazul dacă testarea în străinătate nu este posibilă, persoana poate efectua un test
biologic molecular pentru SARS-CoV-2 în primele 48 de ore de la intrarea în Austria,
costurile urmând a fi suportate din cont propriu. Până la obținerea rezultatului negativ
al testului SARS-CoV-2, această persoană va sta în carantină la domiciliu sau în
carantină auto-monitorizată într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată
confirmarea disponibilității și ale cărei costuri urmează a fi suportate din cont propriu.
Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru
perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă persoana nu poate
face dovadă a deținerii unei locații adecvate accesul acestei persoane în Austria nu va
fi permis.

Belgia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Autorităţile belgiene mențin în continuare restricțiile de intrare în Regatul Belgiei a
cetățenilor Republicii Moldova.
Condițiile de călătorie spre și din Belgia sunt actualizate zilnic pe pagina Ministerului
de
Externe
belgian
(informație
disponibilă
în
4
limbi)
https://diplomatie.belgium.be/fr
În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Belgia doar dacă există
motive bine întemeiate și care pot fi argumentate la intrarea în Belgia.
Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei (inclusiv cetățenii Republicii Moldova)
sunt PERMISE doar pentru următoarele categorii de persoane:
• posesorii unui permis de ședere / domiciliu legal;
• muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);
• pasagerii în tranzit, indiferent de locul de plecare;
• persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate

corespunzător (deces, rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, rudele de gradul 1 și 2);
• vizitele la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și
locuiesc separat;
• transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic
necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;
• persoanele care merg la tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi
dacă viața pacientului este în pericol;
• studenți, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a
elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de
învățământ.
•muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la
distanță;
NU ESTE ACCEPTATĂ intrarea pe teritoriul Belgiei a cetățenilor din statele terțe,
care NU se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova,
deținători ai pașapoartelor biometrice. Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul
intrării pe teritoriul Belgiei aparține exclusiv ofițerului de frontieră.
Persoanele care vin în Belgia, sunt obligate să completeze înainte de sosire cu 48 ore,
indiferent de statut, țara de proveniență, modalitatea de transport, un formular online,
Passenger Locator Form (formular de localizare a pasagerilor), care se regăsește la https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
Exceptate sunt persoanele care stau mai puțin de 48 de ore în Belgia sau care au stat
mai puțin de 48 de ore în afara Belgiei înainte de a se întoarce.
Mai multe informații referitor la călătoriile spre Belgia și despre măsurile anunțate de
către autoritățile belgiene - https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/

Bulgaria

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
În conformitate cu ordinul PD-01-488 din 31.08.2020 al Ministerului Sănătății al
Republicii Bulgaria, au fost stabilite următoarele reguli de intrare și tranzitare a
teritoriului Republicii Bulgaria pentru perioda 01.09.2020 - 30.09.2020:
- se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu
condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză efectuat cu
cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării acestuia.
Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei
identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a
efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR);
- se permite tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria cu condiția garantării părăsirii
imediate a țării;
- pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea
testului PCR negativ la COVID-19;
- cetățenilor Republicii Moldova care au ca punct inițial al deplasării spre Republica
Bulgaria statele membre UE, Regatul Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord și
statele părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul
Andorra, Principatul Monaco și Vatican), Australia, Georgia, Canada, Japonia, Noua
Zelandă, Ruanda, Republica Corea, Tailanda, Tunis, Uruguai, Ucraina, Emiratele
Arabe Unite, Serbia, Belarus și Turcia li se va permite intrarea pe teritoriul Republicii
Bulgaria fără prezentarea rezultatului negativ la testul pentru COVID-19 după metoda
PCR.

Cehia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
În conformitate cu dispozițiile autorităților cehe, intrarea pe teritoriul Republicii Cehe
a cetățenilor Republicii Moldova, rămâne restricționată. Astfel, nu este permisă
intrarea în Cehia în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată (până la 90
de zile). Prin urmare atenționăm asupra faptului că intrarea la momentul actual pe
teritoriul Republicii Cehe, ignorând regulile menționate mai sus sau utilizând acte
false comportă asumarea răspunderii pentru viitoarele sancțiuni care vor fi aplicate
celor care au încălcat regulile în vigoare.
IMPORTANT! Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Republica Cehă doar în
cazul în care dețin permis de ședere temporar sau permanent, o viză de lung sejur,
viză de lucru și/ori un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență (17
mai 2020).
Astfel, începând cu 21 septembrie 2020, toate persoanele care călătoresc din statele
care nu se află pe lista țărilor cu un risc scăzut de contaminare (a se vedea
aici: https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/ ,
urmează în mod obligatoriu să completeze un formular epidemiologic/de sănătate
publică înainte de a intra în Republica Cehă (documentul poate fi găsit
aici: https://plf.uzis.cz/ ).
După completarea și trimiterea formularului online, o confirmare a completării va fi
trimisă utilizatorului la adresa de e-mail prezentată în formular. Confirmarea va
conține un cod QR și un link pentru a afișa întreaga confirmare, inclusiv toate datele
furnizate. Formularul poate fi tipărit sau afișat pe un dispozitiv mobil și prezentat
autorităților cehe la sosirea în Republica Cehă sau în cadrul controalelor de rutină.
Persoanele care sosesc în Republica Cehă din statele cu risc înalt de contaminare sunt
obligate să facă un test PCR (COVID-19) în Republica Cehă în termen de 5 zile de la
sosire. În cazul în care persoanele respective nu prezintă rezultatul testului PCR către
direcția regională de sănătate publică , la locul de trai, în termen de 7 zile de la sosire
în țară, aceștia vor fi obligați să intre în carantină. De asemenea, persoanele care
sosesc în Republica Cehă pot prezenta rezultatul testului PCR, emis doar de către
instituțiile de sănătate publică din statele membre UE.

Cipru

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Începând cu data de 6 august curent, autoritățile cipriote au introduse noi măsuri de
călătorie în Republica Cipru, urmare unor evaluări referitoare la riscurile
epidemiologice:
https://bit.ly/3fDO6GK
Republica Moldova a fost plasată în categoria de risc C, care include țări cu risc
ridicat și nu autorizează intrarea resortisanților acestora în Republica Cipru. Excepție
fac cetățenii care dețin reședința în Cipru sau în alte state membre UE, care la sosire
vor deține asupra lor un certificat de testare negativ pentru Covid-19 efectuat cu cel
puțin 72 de ore înainte de sosirea în țară și vor respecta măsura de autoizolare timp de
14 zile.
Totodată, toți pasagerii, indiferent de țara din care călătoresc vor completa, cu cel

puțin 24 de ore înainte de sosirea în țară, solicitarea de călătorie pe
pagina bit.ly/31rF7DK.
Mai multe informații suplimentare de ordin sanitar pot fi văzute pe
pagina bit.ly/3a1sW4d.
În acest scop, Ministerul Turismului a creat o adresă de e-mail dedicată solicitărilor,
la adresa travel2020@visitcyprus.com.
Croația

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Restricțiile de călătorie în Croația sunt menținute în continuare pentru resortisanții
țărilor terțe, cu excepția:
 profesioniștilor din domeniul medical,
 lucrătorilor transfrontalieri,
 transportatorilor de mărfuri,
 membrilor misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale,
 persoanelor aflate în tranzit și altor persoane care călătoresc în scop de urgență
(cu prezentarea documentelor confirmative).
Totodată, sunt premise călătoriile în scopuri de afaceri, cu prezentarea actelor
confirmative în acest sens, a adresei de domiciliu/a locației pe teritoriul Croației și a
telefonului de contact, fie personal, fie a unei persoane din Croația. În cazul în care nu
există dovezi pertinente pentru a intra pe teritoriul croat, persoanele vor solicita o
autorizare specială de călătorie la adresa de email: uzg.covid@mup.hr.
Izolarea la domiciliu nu este o condiție obligatorie, însă, la intrarea în țară a
cetățenilor străini, se eliberează un prospect informativ, cu instrucțiuni și recomandări
de limitare a interacțiunii cu alte persoane și măsuri ce urmează a fi respectate pe
perioada șederii în Croația.

Estonia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Guvernul Estoniei a introdus recent unele modificări în deciziile privind
restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii coronavirusului
COVID-19 potrivit cărora, începând cu data de 1 septembrie 2020, persoanele
care vor sosi Estonia din alte țări nu vor fi obligate să respecte un regim de
carantină/autoizolare pe un termen de 14 zile, acestea urmând să treacă un test
pentru COVID-19.
Persoanele respective trebuie să rămână în autoizolare totală până la obținerea
rezultatului testului. Dacă rezultatul testului este negativ, atunci persoana
trebuie să petreacă primele șapte zile într-o autoizolare limitată, ceea ce
înseamnă că poate merge la serviciu și poate face, de exemplu, cumpărături de
produse alimentare, dar trebuie să evite toate contactele inutile.
Un al doilea test trebuie efectuat nu mai devreme de șapte zile de la primirea
rezultatului primului test, iar atunci când rezultatul testului respectiv este negativ,
persoanele pot să își urmeze rutina zilnică în continuare. Astfel de persoane sunt
scutite de la autoizolarea obligatorie timp de 14 zile necesară tuturor celor care sosesc
din țările cu risc sporit și care nu-și fac un test în acest sens.
Schimbările se referă, inclusiv la cerințele de izolare legate de călătoriile din țări cu o

rată înaltă de infecție, precum și la cerințele cele mai drastice privind organizarea în
spații închise a evenimentelor culturale, evenimente cu caracter public și conferințe.
Posibilitatea de a înlocui autoizolarea obligatorie cu un test nu se aplică persoanelor
care au venit în Uniunea Europeană din țări terțe pentru studii sau muncă.
Cerința de autoizolare timp de 14 zile nu se va aplica excepțiilor existente până în
prezent, cum ar fi diplomații străini, furnizorii de servicii vitale, angajații conectați
responsabili de transportul de pasageri și mărfuri. Dintre excepțiile anterioare,
persoanele a căror sosire în Estonia are legătură cu asigurarea serviciilor de
întreținere, reparații, garanții sau tehnologia informației și comunicațiilor privind
anumite echipamente ale unor companii care-și desfășoară activitatea în Estonia, dacă
acest lucru este necesar pentru asigurarea funcționării companiei, trebuie să facă un
test la trecerea frontierei naționale.

Finlanda

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Restricțiile de intrare în Finlanda pentru cetățenii din statele terțe ale spațiului
UE/Schengen se mențin până la 8 septembrie 2020.
Mai multe detalii privind regimul de intrare în țară pot fi consultate la aceste
adrese: https://bit.ly/3ioXYpN, https://bit.ly/3isv9cc

Franța

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Intrarea cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul francez poate fi admisă în cazul
cînd:
 sunteti soț /soție sau copil la întreținere al unui cetățean francez ;
 sunteți rezident în Franța (justificative: factura de electricitate, impozit pe
venit, contractul de închiriere, cont bancar);
 sunteți transportator de marfă și asigurați transportul internațional de marfă
(justificativ: certificat de transportator internațional eliberat de angajator în
baza modelului european);
 sunteti student posesor de viză de lungă ședere sau de scurtă ședere de studii
/stagiu (cu excepția VCS Concours) sau veniți pentru o perioadă mai mică de
90 de zile, la prezentarea justificativului de cazare (loc de trai);
 sunteți profesor sau cercetător, angajat sau invitat de o instituție de învățamânt
sau laborator de cercetări francez, cu scopul efectuării studiilor, predării sau
cercetării;
 sunteți posesor al unei vize de lungă ședere « Passeport-talent ».
Începînd cu data de 19.08.2020, orice persoană în vîrstă de peste 11 ani, care
călătorește pe cale aeriană din Republica Moldova în Franța și care nu este în măsură
să prezinte la sosire în Franța rezultatul unui test biologic de screening virologic,
efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de zbor, care dovedește lipsa contaminării cu
COVID-19, va fi direcționată la aeroportul francez spre punctul de control sanitar
pentru efectuarea acestui test.

Atenție : Cetățenii moldoveni care dispun de un contract de muncă și de un contract
de închiriere, semnate recent și la distanță, în condițiile actuale nu pot intra în Franța.
În cazul cetățenilor non-UE sau ai spațiului european (State membre UE, Marea
Britanie, Andora, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția,
Vatican), tranzitul aerian este permis în cazul în care persoanele sunt în posesia
biletului de călătorie până la destinația finală, cu condiția de a nu părăsi zona
aeroportuară de tranzit și de a nu depăși 24 de ore de așteptare în aeroport.
Mai multe detalii privind regimul de intrare în țară pot fi consultate la adresa
https://md.ambafrance.org/Condi%C8%9Biile-de-intrare-pe-teritoriul-francez

Germania

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Autorităţile germane mențin în continuare restricțiile la intrarea în Republica Federală
Germania a cetățenilor Republicii Moldova, avînd în vedere aflarea că țara noastră a
fost introdusă pe lista statelor de risc. Lista țărilor și zonelor de risc cu infectare
Covid-19 este actualizată constant de “Institutul Robert Koch” și poate fi consultată
aici:
https://www.rki.de/
În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există
motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrarea pe teritoriul
Germaniei:
a) permis de ședere/domiciliu legal;
b) contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei
alimentare, transportului de mărfuri;
c) reuniune familială (soţ/soţie/copii). 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 confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este
în pericol;
e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a
elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de
învățământ.
Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale
Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.
Persoanele care vor fi admise pe teritoriul Republicii Federale Germania au obligația
să se supună testării pentru verificarea infecției COVID-19, într-o perioadă de cel
mult 72 de ore de la sosire. Alternativa presupune în mod automat auto-izolarea la
domiciliu pentru 14 zile.
Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile
locale de sănătate. Dacă testarea are loc la momentul sosirii în Germania se va
dispune măsura auto-izolarii pâna la primirea rezultatului testului.
Persoanele care vin din “zone de risc” (inclusiv din Republica Moldova), la intrare în
Germania acestea sunt obligate să completeze o fișă epidemiologică/formular de
localizare. Acesta poate fi găsit aici (inclusiv în versiunile RO și EN):
https://www.rki.de/

https://www.rki.de/
https://www.rki.de/
Avînd în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune
măsuri 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/
Tranzitarea teritoriului german se permite în condiţiile în care nu există căi alternative
şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Grecia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Cu scopul limitării răspândirii coronavirusului Covid-19, autoritățile elene au anunțat
decizia de prelungire a interdicției temporare de intrare pe teritoriul Greciei a
cetățenilor țărilor non-UE pentru o perioadă de două săptămâni, începând cu 15
septembrie 2020, între care și cetățenii Republicii Moldova (Decizia ministerială cu
nr. 36651 publicată în Monitorul Oficial al Guvernului elen).
Excepție de la prezenta Decizie face categoria de cetățeni, inclusiv ai Republicii
Moldova, care posedă permisul de ședere a unui stat membru UE sau din zona
Schengen.
Totodată, potrivit autorităților elene, la un interval de două săptămâni, în baza
observațiilor situației epidemiologice și în conformitate cu recomandările Uniunii
Europene, lista țărilor non-UE, care vor putea călători în Republica Elenă va fi
actualizată.

Irlanda

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Restricții de călătorie pe teritoriul Irlandei pe cale aeriană, terestră și pe cale feroviară
nu sunt.
Pentru toți cei care intră în Irlanda prin porturi și aeroporturi, cu excepții limitate se
aplică obligativitatea de a se autoizola timp de 14 zile și de a completa un
formular de localizare a pasagerilor (www.gov.ie).

Italia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Pentru a contracara și a controla răspândirea virusului COVID-19 pe întreg teritoriul
Italiei, la 6 septembrie 2020, Premierul italian a semnat un nou decret prin care sunt
prelungite, până la 30 septembrie curent, restricțiile de intrare pe teritoriul Italiei,
stabilite anterior prin decretul din 07 august 2020.
Astfel, râmâne în continuare interzisă intrarea în Italia a persoanelor care în ultimile
14 zile au vizitat sau tranzitat următoarele țări: Armenia, Bangladeş, Boznia
Herţegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama,
Peru, Republica Moldova, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi
Columbia.

1.

2.

3.
4.

Ca excepție de la această regulă este permisă intrarea în Republica Italiană a
următoarelor categorii de persoane:
- cetățenii statelor Uniunii Europene, statelor Acordului Schengen, Regatului Unit al
Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii San
Marino și Statului Vatican, care au reședință/domiciliu în Italia. Aceștia pot intra în
Italia, prin completarea unei declarații și cu respectarea obligatorie a carantinei de 14
zile;
- membrii familiilor cetățenilor statelor UE, statele părți la Acordul Schengen,
Regatul Unit, Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican, care au reședința în Italia
(soți, concubini, parteneri de concubinaj, copii dependenți sub vârsta de 21 de ani,
ascendenți dependenți), la fel cu completarea unei declarații respectarea obligatorie a
carantinei de 14 zile;
- echipajelor și personalului mijloacelor de transport;
- funcționarii și agenții, oricum ar fi numiți, ai Uniunii Europene sau ai organizațiilor
internaționale, agenților diplomatici, personalului administrativ și tehnic al misiunilor
diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personal militar, italian și străin, în
exercitarea funcțiilor lor.

Letonia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
La 28 iulie 2020, Guvernul Republicii Letonia a aprobat un set de măsuri pentru a
preveni răspândirea infecției de Covid-19. Astfel, începând cu data de 1 august 2020,
toate persoanele care intră în Letonia în scopul de serviciu (inclusiv lucrători
culturali) din statele cu incidență ridicată, vor trebui să efectueze două teste Covid-19
cu un interval de 5-7 zile. Până la obținerea rezultatului negativ persoanele sunt
obligate să respecte regimul de autoizolare.
Intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv ai Republicii Moldova,
este interzisă, cu excepția:
 cetățenilor străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință;
 persoanelor care efectuează transportarea mărfurilor;
 cetățenilor străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor
comerciale, fapt, care urmează fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și
Dezvoltare a Letoniei;
 personalului diplomatic sau consular și membrilor familiei acestora, care se
deplasează în interes professional,
 precum și cetățenilor din unele state non-UE (lista este actualizată săptămânal,
în fiecare vineri și poate fi acceată la următorul
link: https://www.spkc.gov.lv/…/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-c…

Lituania

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Cetățenii Republicii Moldova pot intra în Lituania doar în cazuri de excepție și sunt
obligați să prezinte un test COVID-19 negativ (efectuat cu maxim 72 de ore înainte
de sosirea în Lituania), să se autoizoleze 14 zile din momentul intrării în țară și să se
înregistreze la Centrul Național de Sănătate Publică al Lituaniei
(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form) în termen de 48 de ore de la data intrării.

Malta

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Începând cu 1 iulie curent, Malta a deschis frontierele pentru 19 țări. Republica
Moldova nu se regăseşte printre acestea.

Olanda

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
La 4 septembrie 2020, autoritățile olandeze au operat mai multe modificări la regulile
în vigoare cu privire la dreptul străinilor de a intra în țară în condițiile de pandemie.
În mod particular:
 a fost revăzută lista țărilor de origine pentru care este ridicată interdicția de
călătorie în Regatul Țărilor de Jos;
 au obținut dreptul de a sosi în Regatul Țărilor de Jos muncitorii sezonieri din
agricultură;
 au fost introduse precizări la condițiile în care studenții străini și muncitorii
migranți de înaltă calificare sunt admiși pe teritoriul olandez;
 a fost extinsă lista rudelor care își pot vizita membrii familiei în cazuri
excepționale.
Totodată, Regatul Țărilor de Jos interzice în continuare intrarea pe teritoriul său
pentru scopuri neesențiale a cetățenilor din statele care nu sunt indicate în lista de mai
sus. Interdicția vizează și cetățenii Republicii Moldova (cu excepțiile aplicabile de
mai jos).
Restricțiile de călătorie nu se aplică următoarelor categorii de persoane:
 Cetățenii UE (inclusiv resortisanții britanici) și membrii familiilor lor;
 Cetățenii Norvegiei, Islandei, Elveției, Liechtensteinului, San Marino,
Monaco, Vaticanului și Andorrei, precum și membrii familiilor lor;
 Cetățenii țărilor terțe care dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere
în conformitate cu Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen
lung;
 Cetățenii țărilor terțe al căror drept de ședere este derivat din alte directive ale
UE sau din dreptul național al unui stat membru al UE;
 Posesorii unei vize de ședere de lungă durată, precum și cei cu autorizație de
ședere temporară MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).
Sunt, de asemenea, exceptați de la restricția de călătorie resortisanții țărilor terțe care
sunt lucrători-cheie sau fac dovada prezenței circumstanțelor excepționale:
 Specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății
 Lucrătorii transfrontalieri
 Studenții
 Muncitorii migranți de înaltă calificare.
 Pasageri de tranzit care călătoresc într-o țară terță prin Țările de Jos
 În măsura în care este necesar, oamenii care lucrează în transportul de mărfuri
și alți lucrători în transport. Este vorba despre persoane care lucrează pe nave









Polonia

de containere, transportatori în vrac (de exemplu, transportul de minereu sau
cărbune), cisterne (de exemplu, care transportă combustibili și substanțe
chimice), bărci de pescuit; persoanele care lucrează în sectorul energetic, adică
pe platformele de petrol și gaze și la parcurile eoliene și pentru companiile offshore care oferă servicii acestui sector, cât și echipajele de zbor
Diplomații
Membrii forțelor armate
Personalul organizațiilor internaționale și umanitare
Persoanele cu motive convingătoare pentru a-și vizita familia în cazuri
excepționale. Astfel de cazuri ar fi vizita unui membru al familiei bolnav
terminal și participarea la înmormântarea unui membru al familiei (prin
membrul familiei se subînțeleg membrii de familie de gradul I (partenerii și
copiii) sau II (nepoții)
Persoanele care necesită protecție internațională
Persoane admise din motive umanitare
Marinarii care dețin o carte de evidență a marinarului.

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Începând cu 2 septembrie curent, Republica Polonă a introdus noi restricții pentru
zborurile din peste 40 de state cu risc epidemiologic crescut. Republica Moldova a
fost inclusă în această listă. Astfel, zborurile în/din Republica Moldova sunt interzise,
iar restricțiile vor fi menținute până la 15 septembrie curent.
Lista completă a statelor poate fi consultată aici: https://www.gov.pl/…/nowerozporzadzenie-ws-lotow--ktore-sa…
Excepţie fac următoarele categorii:
 Persoanele care sunt soți sau copii ai cetățenilor polonezi, ori cei rămași în
îngrijirea lor;
 Străinii care dețin un card polonez;
 Șefii misiunilor diplomatice și membrii personalului diplomatic și consular al
misiunii, persoane cu rang diplomatic și membri ai familiilor lor;
 Persoanele care au dreptul de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul
Republicii Polone;
 Persoanele care au dreptul de a lucra pe teritoriul Republicii Polone, posesori
ai unui permis de muncă, unui certificat de înscriere în registru privind munca
sezonieră sau ai unei declarații privind încredințarea muncii unui străin pe
teritoriul Republicii Polone;
 Elevii şi studenţii străini, care își fac studiile în Polonia.

Portugalia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Potrivit ordinului comun al miniștrilor Afacerilor Externe, Apărării Naționale,
Administrației Interne, Sănătății și Infrastructurii nr. 7595 – A/2020 din 31 iulie 2020:
 este autorizat traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor din
și spre țările care fac parte din Uniunea Europeană, dinspre țările asociate
Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Elveția) și din Regatul

Unit în conformitate cu prevederile Acordul de retrage dintre Uniunea
European și Regatul Unit;
 sunt autorizate zborurile provenind din țările cu o evaluare epidemiologică
pozitivă, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene din
30 iunie 2020 privind legăturile aeriene cu Portugalia și care fac parte din
următoare listă: Australia, Canada, China, Coreea de Sud, Georgia, Japonia,
Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Thailanda, Tunisia și Uruguay
 este autorizat traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor
dinspre și spre țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt
țări asociate Spațiului Schengen, exclusiv pentru călătorii esențiale.
Sunt considerate călătorii esențiale cele care au ca scop permiterea tranzitării sau
intrării în Portugalia a:
 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;
 cetățenilor țărilor terțe care călătoresc în scop profesional, de studiu, de
reîntregire a familiei, din motive de sănătate sau din motive umanitare.
Cu excepția pasagerilor aflați în tranzit (care nu părăsesc aeroportul), toți pasagerii
din zboruri provenind din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu
sunt țări asociate Spațiului Schengen vor face dovada, la momentul la îmbarcare, că
au efectuat, în cele 72 de ore care preced îmbarcarea, o testare moleculară (tip PCR)
pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ, fără de care
nu vor putea îmbarca și/sau întra pe teritoriul portughez.
Cetățenii portughezi și cetățenii străini cu rezidentă legală în Portugalia și membri de
familie ai acestora, care sunt pasagerii zborurilor (inclusiv celor de repatriere)
provenind din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt țări
asociate Spațiului Schengen, care în mod excepțional nu pot face dovada unui test
molecular (tip PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, cu rezultat negativ,
la sosirea în Portugalia vor fi îndrumați să realizeze acest test în incinta Aeroportului
și pe cheltuială proprie, urmând să rămână în izolare obligatorie la domiciliu/cazare
declarate până la data obținerii rezultatului negativ.

Slovacia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Este interzisă intrarea în Slovacia a străinilor, inclusiv din Republica Moldova, cu
excepția celor care au domiciliul permanent, reședința temporară sau un alt tip de
permis de ședere valabil în Slovacia.
Intrarea resortisanților străini pe teritoriul Republicii Slovace nu este permisă, cu
excepția situațiilor enumerate mai jos, fără a aduce atingere obligației de a respecta
carantina și alte măsuri ale Autorității de Sănătate Publică din Republica Slovacă:
1. Cetățenii străini care sunt rude ale cetățenilor slovaci, adică soții/soțiile, copiii
minori, părinții unui copil minor care intră în Republica Slovacă Copii minori,
soții/soții nu trebuie să călătorească împreună cu cetățeanul străin; relația lor de
familie este demonstrată prin prezentarea, de exemplu, a unui certificat de naștere sau
a unui certificat de căsătorie (în cazul în care un resortisant străin nu poartă originalul,
o copie standard a documentului este suficientă). Dacă documentul există numai într-

o limbă străină, resortisanții străini trebuie să prevadă traducerea sa (o traducere
neoficială este suficientă). La efectuarea verificării, resortisantul străin trebuie să
prezinte originalul în limba străină și traducerea acestuia.
2. Cetățenii străini care au o reședință valabilă pe teritoriul Republicii Slovace, în
conformitate cu Legea nr. 404/2011 privind reședința resortisanților străini,
modificată și care se prezintă cu un permis de ședere valabil, un ID de ședere și un
declarație care confirmă că rezidența lor a fost înregistrată.
Cetățenii din țările terțe, care intră în Slovacia și care se încadrează în categoriile mai
sus menționate pot intra în Slovacia numai dacă dețin un certificat medical în limba
slovacă, cehă sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic
molecular pentru COVID-19 este negativ.

Slovenia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Persoanele care provin dintr-o țară terță și nu au un permis de ședere temporar
sau permanent în Slovenia li se permite intrarea în țară, cu condiția izolării la
domiciliu timp de 14 zile. Cetățenilor străini care nu pot furniza o adresă în scop
de carantină li se va refuza intrarea.
Persoanelor care provin dintr-o țară terță și intenționează să lucreze în Republica
Slovenia li se va impune izolarea la adresa indicată în certificatul eliberat de
angajator. Excepții de la respectarea carantinei fac:
 Persoanele care participă la înmormântarea unei rude apropiate și urmează să
părăsească Slovenia în aceeași zi;
 Persoanele angajate în transportul de mărfuri către sau din Slovenia, sau în
transportul de mărfuri aflat în tranzit;
 Deținătorii de pașapoarte diplomatice;
 Furnizorii de servicii esențiale care dețin un certificat eliberat de ministerul
competent;
 Membrii serviciilor de protecție și asistență, servicii de sănătate, poliție,
pompieri și persoane angajate în transporturi umanitarepentru Republica
Slovenia;
 Persoanele care tranzitează teritoriul sloven pe parcursul unei singure zile.

Spania

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse
călătoriilor neesențiale din ţările terţe (inclusiv Republica Moldova) către Uniunea
Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu
COVID-19.
Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până la data
de 30 septembrie 2020, sunt PERMISE doar pentru următoarele categorii de
persoane:
 rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei,














Monaco, Vaticanului și San Marino;
titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului
Schengen;
lucrătorii transfrontalieri;
profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor,
care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;
transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic
necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;
străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor
consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și
membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;
studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen
și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;
muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau
realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel
înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie
justificate documentar;
persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate
corespunzător;
persoanele care pot dovedi cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră
sau situații de necesitate;
muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);
rezidenții următoarelor țări: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia,
Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud,
Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

Pentru rezidenții din Algeria, China și Maroc se va aplica principiul de reciprocitate.
Detalii la link-ul: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-202010726.pdf
SE INTERZICE intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care NU se
regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai
pașapoartelor biometrice.

Suedia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Guvernul Suediei a prelungit până la 31 octombrie 2020 interdicțiile temporare de
intrare în spațiul UE prin Suedia pentru cetățenii străini din țările terțe, cu excepția
persoanelor din statele UE, Spațiul Economic European, Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, Elveția. 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, specialiștii din
domeniul medical, transportatori și persoane care călătoresc din motive familiale
imperative, studenți, experți profesionali.

Ungaria

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
În scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ungariei, Guvernul
ungar a adoptat decretul nr. 407/2020 din 30.08.2020 privind reintroducerea
temporară a controlului la frontieră, valabil din 1 septembrie până la 1 octombrie
2020. Potrivit documentului, se interzice intrarea cetățenilor străini pe teritoriul
Ungariei.
Totodată, la solicitare, poliția ungară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria 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.
Documentele care au stat la baza justificării derogării urmează a fi prezentate în
original autorităţilor ungare de frontieră în momentul intrării în ţară.
Cetățenii străini care dețin un permis de ședere temporar sau permanent, la trecerea
frontierei, vor fi tratați în egală măsură ca și cetățenii unguri. Prin urmare, la intrarea
în țară, aceștia vor fi plasați în carantină / izolare la domiciliu timp de 14 zile.
Totodată, carantina / izolarea la domiciliu poate fi anulată la prezentarea a două
rezultate negative ale testelor biologice moleculare SARS-CoV-2 (PCR), efectuate în
laboratoarele ungare la un interval de cel puțin 48 ore distanță unul de față de altul.
Regulile impuse nu se aplică asupra traficului aflat în tranzit şi transportului de
mărfuri, precum şi asupra deplasărilor oficiale, totuși controlul sanitar la intrarea în
țară poate avea loc şi în asemenea cazuri. În același timp, noile măsuri de
restricționare nu se aplică celorcare justifică, în momentul intrării în Ungaria, că au
trecut prin infecția COVID-19, în ultimele șase luni.
Astfel, este permis traficul de tranzit al pasagerilor 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-es-informaciok/hatarinfo?
field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz.
! Pentru tranzitarea Ungariei nu este necesară prezentarea unui test COVID-19.

Elveția

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
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Cetățenilor Republicii Moldova, nu le este permisă intrarea în Elveția. Exceptați sunt:
• cetățenii elvețieni;
• persoanele care dețin un permis valabil de ședere în Elveția (de tip B, C, L) sau un
permis de tip G pentru navetiștii transfrontalieri;
• cetățenii UE sau Spațiului Schengen care sunt membri ai familiei restrânse (soț,
soție, copii), a unui cetățean elvețian în scopul reîntregirii familiei;
• persoanele (inclusiv lucrătorii sezonieri) care au încheiat un contract de muncă cu
un angajator elvețian, înainte de 25 martie 2020, și le-a fost aprobată desfășurarea de
activități lucrative în Elveția dar cărora, până în prezent, le-a fost respinsă intrarea pe
teritoriul Elveției;
• persoanele care pot face dovada faptului că, la sosirea în Elveția, le va fi eliberat un
permis de ședere;
• lucrătorii sezonieri, alții decât cei enunțați la punctele 4 și 5, și care, în anii
precedenți, au avut încheiate cel puțin două contracte de muncă cu același angajator.
• cetățenii UE și EEA care călătoresc în Elveția în scop profesional;
• persoanele care dețin o viză Schengen (de tip „C”) – acordată specialiștilor în
domeniul sănătății sau pentru o vizită oficială urgentă – care a fost emisă după 25
martie 2020;
• persoanele care dețin o viză națională (de tip „D”) emisă în vederea angajării sau a
reîntregirii familiei;
• persoanele aflate într-o situație de absolută urgență.

Islanda

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Este interzis, temporar, accesul cetățenilor străini care nu pot demonstra caracterul
esențial al călătoriei în Islanda.
Măsura nu se aplică rezidenților statelor membre UE/SEE, AELS, Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorrei, Monaco, San Marino și Vatican. De
asemenea, măsura nu se aplică rezidenților următoarelor 12 state terțe: Algeria,
Australia, Canada, Coreea de Sud, Georgia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda,
Thailanda, Tunisia și Uruguay.

Norvegia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
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Guvernul Norvegiei a extins până la 16 noiembrie 2020 controalele la frontierele
terestre (rutiere/ feroviare) și aeriene, și a închis granițele pentru toți cetățenii străini,
care nu au rezidență în Norvegia. Se menține recomandarea limitării stricte a
călătoriilor în străinătate. Interdicția de călătorie nu se aplică cetățenilor norvegieni
care se întorc acasă ori cetățenilor din țările spațiului SEE care au rezidență și/sau
lucrează în Norvegia, precum și membrilor familiilor lor. Începând cu data de 15 iulie
2020, este permisă intrarea cetățenilor din statele Schengen/SEE, dacă situația
îmbolnăvirilor se va menține la un nivel scăzut. Totodată, a fost anulată
obligativitatea intrării în carantină pentru persoanele care vin din țări/regiuni cu un
nivel acceptabil de infecții. Cetățenii străini care sosesc în Norvegia dintr-o țară care
prezintă un risc crescut de infecție cu COVID-19 au dreptul de a intra pe teritoriul
norvegian dacă pot justifica unde vor efectua perioada obligatorie de 10 zile de
carantină/izolare. Persoanele care nu pot prezenta o astfel de justificare și care, de
asemenea, nu îndeplinesc una dintre celelalte excepții prevăzute de lege, le poate fi
refuzat accesul în Norvegia. Autoritățile norvegiene precizează că dovada adresei
poate fi făcută, de exemplu, prin prezentarea unui SMS sau a unui e-mail, atâta timp
cât acest lucru confirmă rezervarea sau acordul privind o ședere continuă la aceeași
adresă pentru primele 10 zile în Norvegia (sau pentru perioada în care persoana
urmează să fie în țară pentru șederi mai scurte de 10 zile). Începând cu 1 iulie 2020,
au fost ridicate restricțiile de intrare în Norvegia pentru studenții admiși la unități de
învățământ superior (universități, colegii tehnice, alte instituții învățământ secundar
superior), cetățeni ai statelor din spațiul SEE și din state terțe (aceștia trebuie să fie în
posesia unui permis de reședință pentru studii). Studenții vor fi supuși regulilor de
carantină aplicabile cetățenilor străini la momentul intrării lor în Norvegia și vor
trebui să respecte toate reglementările în vigoare aplicate în contextul măsurilor de
prevenire a răspândirii COVID-19.

Marea Britanie

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Marea Britanie nu a impus restricții de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova,
inclusiv posesori ai actelor UE de identitate. Singura condiție care trebuie respectată
începând cu 8 iunie curent, este obligativitatea izolării la domiciliu timp de 14 zile.

Belarus

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Începând cu data de 16 iunie 2020, compania aeriană belarusă „Belavia“, a reluat
cursele aeriene regulate de pasageri pe ruta Chișinău - Minsk. Zborurile sunt efectuate
de două ori pe săptămână, marți și vineri.
În același timp, Ministerul Sănătății a Republicii Belarus a modificat lista țărilor
pentru care nu se aplică obligativitatea autoizolării la domiciliu. În această listă se
regăsește și Republica Moldova.
Totodată, cetățenii moldoveni, care vin în Republica Belarus trebuie să dețină un
certificat medical, în limba rusă sau engleză, care atestă rezultatul negativ la testul

COVID-19, efectuat cu cel mult două zile înainte de la data trecerii frontierei.
Federația Rusă

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Conform Hotărârii Guvernului Federaţiei Ruse, este interzisă intrarea cetățenilor
străini sau a apatrizilor, pe teritoriul Rusiei, cu excepția următoarelor categorii:
 Membrii misiunilor diplomatice și consulare acreditați în Rusia și membrii
familiilor acestora;
 Colaboratorii organizațiilor internaționale în Rusia și membrii familiilor
acestora;
 Șoferii pe rute internaționale de transport;
 Membrii ai echipajelor de transport aerian, maritim și fluvial, feroviar
internațional;
 Membrii delegațiilor oficiale, cu vize diplomatice, de serviciu și obișnuite,
eliberate în legătură cu decesul rudelor apropiate, care au locuit pe teritoriul
Rusiei;
 Persoanele care au soț, soție, părinți, copii, înfietori, sunt înfiate, tutelează sau
sunt tutelați, de cetățeni ai Federației Ruse;
 Participanții și membrii familiilor lor care sunt în posesia documentelor
confirmative al Programului «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»;
 Persoanele care efectuează lucrări de asamblare a echipamentelor tehnice de
origine străină, altele decât cele rusești;
 Persoanele care se află în tranzit, în punctele de trecere a frontierei în
aeroporturi;
 Persoanele care vin în Rusia în scop de tratament medical (cu prezentarea
documentelor de rigoare emise în FR);
 Persoanele care intenționează să intre în Rusia, doar pentru o singură dată în
perioada restrictivă, în scop de îngrijire medicală a soților, părinților, copiilor,
înfietorilor, înfiaților, tutelaților sau tutelaților (cu prezentarea documentelor
confirmative despre gardul de rudenie și starea de sănătate).
Nu există restricții pentru cetățenii moldoveni la părăsirea teritoriului Federației Ruse.

Turcia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
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Astfel, cetățenii Republicii Moldova pot intra în Turcia pe cale terestră,
maritimă și aeriană.
Precizăm că zborurile dintre Republica Moldova și Republica Turcia, au fost reluate
începând cu data de 1 iulie.
Pasagerii aeronavelor sunt obligați să poarte mască de protecție în timpul aflării
în aeronavă și pe aeroport. La intrare în Turcia toate persoanele vor fi supuse
controlului medical.
Cei ce vor manifesta simptome vor fi supuși testului la COVID-19 (potrivit
autorităților testul va fi efectuat fără plată).
Persoanele care vor fi testate pozitiv la COVID-19 nu vor fi returnate, acestea urmând
a fi tratate pe teritoriul Turciei. La intrare în Turcia, persoanele sunt obligate să

îndeplinească un formular cu privire la locul aflării lor în țară.
Regulile de conduită pe aeroport și în avion, care urmează a fi respectate de către
pasageri drept măsuri de precauție împotriva COVID-19 pot fi accesate pe pagina
oficială a Direcției Generale a Aviației Civile din Republica Turcia, la următorul link:
http://web.shgm.gov.tr/en/covid-19/6390-guidelines.

Albania

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Sunt ridicate interdicțiile de intrare pentru cetățenii străini pe cale aeriană,
inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.
De asemenea, a fost scoasă măsura de autoizolare odată cu intrarea în țară pentru
străinii care vin în Albania în scop turistic.

Bosnia şi
Herţegovina

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Bosnia și Herțegovina menține hotarele închise pentru cetățenii străini. Excepții sunt
călătoriile în scop de afaceri, cu prezentarea testului la COVID-19, valabil nu mai
mult de 48 de ore, inclusiv cu prezentarea documentelor, scrisorilor, confirmărilor
care demonstrează stringenta necesitate de a călători în în acestă țară.

Macedonia de
Nord

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Sunt eliminate toate restricțiile de intrare în țară pentru cetățenii străini,
inclusiv ai Republicii Moldova.
De asemenea, începând cu 26 iunie 2020, cetățenii străini nu vor trebui să prezinte un
test PCR la intrare în țară și nu vor fi obligați să stea în autoizolare.
Din 1 iulie a fost redeschis Aeroportul Internațional Skopje dar și Aeroportul Ohrid
pentru transportul internațional de pasageri.

Muntenegru

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Se mențin interdicțiile de intrare, cu excepția tranzitării teritoriului țării.

Serbia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Se mențin interdicțiile de intrare, cu excepția tranzitării teritoriului țării.

Canada

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
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Restricțiile de călătorie în Canada se mențin în vigoare pentru luna septembrie 2020
cu posibilitate de extindere.
Cetățenilor străini, cu excepția rezidenților canadieni și persoanelor protejate
internațional, care călătoresc din țările terțe, inclusiv din Statele Unite ale Americii, li
se va refuza intrarea pe teritoriul Canadei, în temeiul acestor restricții.
Totodată, excepțiile de la aceste reguli permit călătoriile în Canada:
 Membrilor de familie (rudelor de gradul I) ale cetățenilor canadieni sau
rezidenților permanenți.
 Studenților internaționali
 Lucrătorilor sezonieri
Alte categorii de persoane menționate la această adresă: https://bit.ly/3fz4lFj
De asemenea, vor fi acceptate pe teritoriul Canadei persoanele care demonstrează un
scop esențial al călătoriei: lucru sau studii, servicii economice de primă necesitate,
îngrijire medicală etc.
Măsurile de autoizolare rămân în vigoare în continuare, cu aplicarea sancțiunilor
penale sau contravenționale în caz de nerespectare a acestora, până la notificări
ulterioare.

SUA

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Deținătorii de vize valabile pot călători în Statele Unite, ținând cont de anumite
restricții: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-othercountries.html.
Cu excepția cetățenilor americani sau rezidenților permanenți (deținători de green
card), nu este posibilă călătoria spre SUA (sau tranzitul) din statele membre ale
zonei Schengen + Marea Britanie și Irlanda, sau dacă ați fost în aceste țări cu 2
săptămâni înainte de a zbura spre SUA.

Azerbaidjan

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Potrivit deciziei luate de către autoritățile Republicii Azerbaidjan începând cu data de
08.09.2020:
- se permite intrarea/ieșirea în/din orașele Baku, Sumqayit și regiunea Absheron (cu
păstrarea restricțiilor de circulația pentru transportul de pasageri între orașe și
regiuni);
- se interzice aflarea în locurile publice (inclusiv, parcuri, bulevarde, etc.) în grupuri
mai mari de 10 persoane;
- se permite activitatea întreprinderilor de alimentaţie publică (inclusiv în spaţii

închise) până la ora 00:00.
Mai multe informații pot fi găsite aici:
https://nk.gov.az/az/document/4755/
https://apa.az/…/Snyaty-ogranicheniya-v-svyazi-s-vyezdom-i-…
https://apa.az/…/V-Azerbajdzhane-razresheno-sobiratsya-v-ob…
https://apa.az/…/V-Azerbajdzhane-polnostyu-vozobnovleno-obs

China

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina web a Ambasadei Republicii
Moldova
Cetățenii moldoveni care se vor deplasa în China (inclusiv persoanele scutite de viză,
cei care sunt în posesia pașapoartelor diplomatice și de serviciu, precum și cei care
dețin o viză de scurtă durată/lungă durată sau permise de ședere în China), urmează să
efectueze testul COVID-19, în termen de 72 ore înainte de îmbarcare. Testarea
urmează a fi efectuată la una din instituțiile medicale din Republica Moldova,
selectate de Ambasada Republicii Populare Chineze. Lista instituțiilor medicale
agreate este publicată pe pagina oficială a misiunii, precum și pe pagina oficială
Facebook.
Astfel, cei care pleacă în China solicită o declarație de sănătate de la Ambasada
Republicii Populare Chineze la Chișinău, având un test COVID-19 negativ, care
urmează a fi prezentată comaniei aeriene înainte de îmbarcare în aeronavă.

Armenia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină până la 11 ianuarie
2021, cu păstrarea restricțiilor de intrare pentru cetățenii străini și apatrizi. Sunt
exceptate de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Armenia, cu condiția
autoizolării (14 zile) și efectuării testului PCR, următoarele categorii de persoane:
membrii echipajelor aeronavelor, șoferii/mecanicii de locomotivă care efectuează
transport internațional de marfă, reprezentanții misiunilor diplomatice, ai birourilor
consulare și personalului organizațiilor internaționale, precum și a membrilor de
familie ai acestora, în cazul decesului - rudele apropiate ale persoanei decedate
(părinte, soț, copil, soră, frate).

Republica Coreea Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Călătoriile în Republica Coreea sunt posibile doar în baza unei vize obținute în
prezent din partea unei misiuni diplomatice coreene.
Solicitările de vize în prezent sunt examinate în cel puțin 14 zile iar dosarul necesită a
conține o declarație/chestionar cu privire la starea de sănătate ale persoanei.

EAU

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Intrarea în emiratul Abu Dhabi este permisă persoanelor care au primit
rezultate negative pentru testul COVID-19 în ultimele 48 de ore. Rezultatul
testului poate fi prezentat poliției la frontieră folosind aplicația Alhosn sau prin
prezentarea unui mesaj de la spital sau orice centru de testare din Emiratele Arabe
Unite care este afiliat la Programul Național de Screening.

Georgia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Autoritățile Georgiei au luat decizia de a reduce perioada de carantină la 8 zile pentru
persoanele care au dreptul de a întra pe teritoriul statului. Decizia respectivă va intra
în vigoare de la 15.09.2020.
Totodată, începând cu data de 15 septembrie curent cetățeni străini/persoanele cu
permis de şedere din Germania, Franţa, Letonia, Lituania și Estonia care pot vizita
Georgia fără carantina obligatorie trebuie să prezinte rezultatul testului PCR pentru
coronavirus COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore anterior intrării pe teritoriul
Georgiei.
Mai multe informații pot fi găsite aici:
http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=547&info_id=77215
https://bit.ly/3i98K3V
https://bit.ly/326wsba

India

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Se mențin resticții de călătorie pentru intrarea pe teritoriul Republicii India a
cetăţenilor străini (cu posibilitatea prelungirii deciziei respective).

Iran

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Nu există interdicţii legate de intrare a cetăţenilor străini pe teritoriul Iranului.

Israel

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
În legătură cu agravarea situației pandemice în Statul Israel, cabinetul israelian de
miniștri a decis introducerea carantinei ermetice în Israel în perioada de 25
septembrie – 11 octombrie 2020, care începe la 25 septembrie, de la orele 14.00.
Carantina ermetică prevede:

- Închiderea ermetică a țării în perioada 25.09-11.10.2020;
- Păstrarea obligatorie a distanței sociale de doi metri;
- Închiderea parțială a sinagogilor;
- Sistarea activității sectorului privat;
- Sectorul social va activa în regim de stare de urgență;
- Vor fi închise piețele;
- Reducerea la minimum a activității instituțiilor de stat;
- Aeroportul „Ben Gurion”, deocamdată, funcționează.
Statul Israel va rămâne închis pentru cetățenii Republicii Moldova. Regulile de intrare
și ieșire din țară sunt păstrate aceleași, care au fost publicate la 17.09.2020,
https://bit.ly/3aPRgXf .

Japonia

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Guvernul nipon a anunțat noi condiții de intrare pe teritoriul Japoniei ce vor fi
aplicate din data de 1 septembrie 2020.
Astfel, din 1 septembrie 2020 va fi permisă revenirea rezidenților permanenți ce au
părăsit Japonia înainte de 31 august 2020 cu un permis de reintrare valabil.
Categoriile de persoane care au dreptul de a intra pe teritoriul Japoniei conform noilor
măsuri de trecere a frontierei Japoniei:
- rezident permanent;
- soțul sau copilul cetățeanului japonez;
- soțul sau copilul rezidentului permanent în Japonia;
- rezidentul pe termen lung.
Conform celor comunicate de către autoritățile nipone pentru revenirea în Japonia
rezidenții menționați mai sus vor prezenta o Scrisoare de Confirmare privind
depunerea documentației necesare pentru reintrarea în Japonia și un certificat prin
care se confirmă rezultat negativ al testului PCR făcut cu maxim 72 de ore înainte de
ora zborului spre Japonia.
Informația detaliată și modele actelor necesare pot fi consultate la următoarele linkuri.
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
http://www.moj.go.jp/…/…/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html

Qatar

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Intrarea în ţară pentru cetățenii Republicii Moldova rămâne a fi restricționată.

Turkmenistan

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
În legătură cu situația epidemiologică din Turkmenistan și a prevenirii răspândirii
coronavirusului de tip nou COVID-19, au fost prelungite restricțiile de trecere a
frontierei de stat pentru cetățenii străini până la
.

Uzbekistan

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
Republicii Moldova
Autoritățile uzbece au prelungit perioada de carantină până la
, cu păstrarea restricțiilor de intrare și tranzitare a teritoriului Uzbekistanului de
către cetățenii străini. Reluarea activității punctelor de trecere a frontierei de stat cu
țările vecine va fi examinata în dependență de evoluțiile pandemiei COVID-19.

