Data ultimei actualizări: 30.04.2022
1. STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență aprobată de Consiliul de Miniștri la 31
ianuarie 2020 și prelungită treptat, s-a încheiat la 31 martie 2022.

Italia

2. RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: În conformitate cu Ordonanța ministrului
italian al sănătății din 28 aprilie curent condițiile de călătorie prevăzute prin Ordonanța
ministrului italian al sănătății din 22 februarie 2022, au fost prelungite până la 31 mai
2022, cu excepția obligației de a prezenta formularul de localizare a pasagerilor la
sosire în Italia.
Prin urmare, de la 1 mai, pentru intrarea în Italia va fi suficientă prezentarea
certificatului verde Covid-19 (certificat de vaccinare, certificat de vindecare sau test
molecular sau antigen negativ) sau altă certificare de vaccinare recunoscută ca
echivalentă.
Pentru intrarea pe teritoriul Republicii Italiene pesoanele au obligația de a prezenta
transportatorului sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări, certificatul
digital UE COVID-19 care atestă una dintre următoarele situații:
• vaccinarea anti-SARS-CoV-2 cu schemă completă, (pentru vaccinuri cu
administrare în doză unică sau două doze) efectuată cu mai puțin de 9 luni în urmă
sau
• vaccinarea anti-SARS-CoV-2 cu schemă completă și doză de rapel, sau
• vindecarea de COVID-19 care a avut loc în urmă cu 6 luni, sau
• efectuarea unui test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ, cu 72 de ore anterior
intrării în Italia sau a unui test rapid (tip antigen), cu rezultat negativ, cu 48 de ore
înainte.
Doar în cazul nedepunerii uneia dintre certificările de mai sus, măsura de carantină se
aplică pe o perioadă de 5 zile cu obligația de a se supune la sfârșitul perioadei teste
moleculare sau antigenice.
În cazul nedepunerii uneia dintre certificările de mai sus, se aplică măsura de carantină pe
o perioadă de 5 zile cu obligația de a efectua la sfârșitul perioadei un test molecular sau
antigenic.
Copiii cu vârsta sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau antigenic.
Alte detalii, precum și textul integral al ordonanței pot fi accesate aici:
Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia – Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Cu condiția să nu apară simptome de Covid-19 și fără
a aduce atingere obligației de prezentare a Formularului digital de localizare a pasagerilor,
prevederile pct.2 nu se aplică:
a) echipajului mijlocului de transport;
b) personalului ambulant;
c) lucrătorilor transfrontalieri care intră și părăsesc teritoriul național italian din
motive dovedite pentru muncă și pentru întoarcerea ulterioară la domiciliu;

d) elevilor și studenților care urmează un curs de studii într-un alt stat decât cel de
reședință, la care se întorc in fiecare zi sau cel puțin o data pe săptămâna;
e) oricărei persoane care tranzitează, cu un vehicul privat, pe teritoriul italian pentru o
perioadă care nu depășește treizeci și șase de ore, cu obligația, la expirarea acelui
termen, de a părăsi imediat teritoriul național sau, în lipsă, să inițieze o perioadă de
carantină la adresa indicată în Formularul de localizare a pasagerilor pentru o
perioadă de cinci zile și să efectueze la sfârșitul acestei perioade un test molecular sau
antigenic;
f) oricărei persoane care se întoarce pe teritoriul național italian în urma unei șederi
de cel mult patruzeci și opt de ore în locații străine situate la o distanță care nu
depășește 60 km de locul de reședință, atâta timp cât deplasarea are loc prin mijloace
private;
g) în cazul unei șederi de cel mult patruzeci și opt de ore în localități de pe teritoriul
național situat la o distanţă care să nu depăşească 60 km de locul de reşedinţă, cu
condiţia că deplasarea are loc cu un vehicul privat.
În cazurile prevăzute la lit. f) și g), nu se aplică obligația de a prezenta documentul digital
- Formular de localizare a pasagerilor.
Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii
Italiene este disponibil un CHESTIONAR (în limba italiană și engleză) cu ajutorul căruia
puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile din/spre Republica
Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Ca regulă generală, pasagerii aflați în tranzit în
zona UE+ sunt scutiți de restricțiile de călătorie temporară. Cetățenii UE care intră în UE
dintr-o țară terță, precum și membrii de familie ai acestora, indiferent de cetățenia lor, sunt
scutiți de restricțiile de călătorie, indiferent dacă se întorc sau nu în țara lor de cetățenie
sau de reședință. Pasagerii care călătoresc dintr-o țară din afara UE într-o altă țară
din afara UE pot tranzita zona de tranzit internațional a aeroporturilor situate în
spațiul Schengen. Călătorii (indiferent de naționalitate) care tranzitează Italia într-un
vehicul privat timp de mai puțin de 36 de ore sunt scutiți de autoizolare. Cei care
călătoresc în interes de serviciu, sănătate sau necesitate absolută, timp de mai puțin de 120
de ore, sunt, de asemenea, scutiți de autoizolare.
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: Conform Decretului-lege din 24 martie 2022 se modifică
măsurile anti-Covid, eliminând treptat restricțiile în vigoare începând cu 1 aprilie. Starea
de urgență, aprobată de Consiliul de Miniștri la 31 ianuarie 2020 și prelungită treptat, se
încheie la 31 martie 2022. Informații detaliate pot fi consultate aici: Cessazione dello stato
di emergenza: in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 (salute.gov.it)
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă documentați din
surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării
Internaționale al Republicii Italiene:
• https://www.viaggiaresicuri.it/country/MDA
• https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
• http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

• https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavir
us.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi
• https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
• https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/italy/index_ro.htm
7. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Roma
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Consulatul General al Republicii Moldova la Milano
https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte
Consulatul Republicii Moldova la Padova
https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte

