Austria

Data ultimei actualizări: 06.07.2021
Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova
STARE DE URGENŢĂ: Nu
RESTRICȚII DE INTRARE
Condiții de intrare și tranzit în Austria:
Republica Austria a stabilit începând cu data de 01.07.2021 trei categorii de state sau
teritorii de reglementare a călătoriilor:
Anexa 1: State sau zone cu risc epidemiologic scăzut - intrarea conform regulei 3G
este permisă sau există posibilitatea de a efectua un test în decurs de 24 de ore de la
intrare în țară (§ 5).
Persoanele care călătoresc în Austria dintr-un stat/regiune menționat/ă în Anexa 1
I. (Albania, Andorra, Arabia Saudită, Australia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația,
Republica Coreea, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,
Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburg, Macao, Macedonia de Nord, Malta, Monaco, Noua Zeelandă, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Suedia, Serbia, Singapore, Slovacia,
Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Taiwan, Thailanda, Ungaria, Vatican,
Vietnam)
II. din 8 iulie 2021: (Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Brunei, Iordania,
Canada, Qatar, Kosovo, Moldova și Muntenegru);
și care pot furniza dovezi că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul Austriei sau a
unuia dintre statele care se regăsesc pe lista din Anexa 1, pot intra în Austria fără
înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea unei dovezi de risc
epidemiologic redus, astfel:
- Prezintă rezultatul negativ al unui test pentru virusul SARS-CoV-2, de tip
PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor)
sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării
probelor);
- Prezintă un certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia dintre
următoarele condiții la data intrării în Austria:
o au trecut cel puțin 21 de zile de la administrarea primei doze de vaccin, dar
nu mai mult de 90 de zile;
o imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult
de 270 de zile în urmă;
o în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să
nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult
de 270 de zile;
o dacă vaccinarea a avut loc după cel puţin 21 de zile de la emiterea unui test
biologic-molecular pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau a dovezii prezenței
anticorpilor, cu condiția ca vaccinul să nu fi fost administrat cu mai mult
de 270 de zile în urmă.
- Dacă a fost confirmată o infecție pentru SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile și
poate fi prezentat un certificat medical de vindecare sau o dovadă a prezenței

anticorpilor, care să nu fie mai veche de 90 de zile.
În situația în care nu poate fi îndeplinită niciuna dintre condițiile de mai sus, trebuie
efectuată înregistrarea anterioară călătoriei (cu cel mult 72 de ore în avans) pe
platforma Pre Travel Clearance (PTC) și, în 24 de ore de la intrarea în Austria, să fie
efectuat un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 sau un test antigen pentru
SARS-CoV-2, costurile fiind suportate din bugetul personal.
Vaccinuri conforme/aprobate:
1. Comirnaty / BNT162b2 / Tozinameran (INN) de la BioNtech / Pfizer: 2 doze;
2. ChAdOx1_nCoV-19 / ChAdOx1-S / AZD1222 / Vaxzevria / COVID-19 Vaccin
AstraZeneca de la AstraZeneca și Covishield de la Serum Institute of India: 2 doze;
3. COVID-19 Vaccine Janssen de Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals /
Ad26.COV2.S Janssen (site-uri SUA + NL): 1 doză;
4. Vaccin Covid-19 Moderna / mRNA-1273 din Moderna: 2 doze;
5. Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.) Vaccin
SARS-CoV-2 (Vero Cell), inactivat (InCoV): 2 doze;
6. Sinovac-CoronaVac, SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivat: 2 doze.
Anexa 2: State sau zone cu risc epidemiologic sporit.
Persoanelor care călătoresc în Austria din statele menționate în Anexa 2 (Africa de Sud,
Botswana, Brazilia, Swaziland, India, Lesotho, Malawi, Marea Britanie, Mozambic,
Namibia, Nepal, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Uruguay, din 08.07.2021 Federația
Rusă) și în care s-au aflat în ultimele 10 zile ân aceste state, nu le este permisă intrarea în
Austria, decât pe cale de excepție următoarelor categorii de persoane:
cetățenii austrieci/UE/SEE/elvețieni și membrilor acestora de familie cu care locuiesc în
aceeași gospodărie;
cetățenii al căror domiciliu principal/reședință se află în UE/SEE/Elveția sau Andorra,
Monaco, San Marino sau Vatican și membrii acestora de familie cu care locuiesc în
aceeași gospodărie;
cetățeni terți posesori de viză de intrare tip D emisă de Austria sau un act de identitate cu
fotografie, în conformitate cu secțiunea 5 din Legea privind sediul oficial, Monitorul
Federal al Legii nr. 54/2021;
persoanele care, pe baza unui permis de ședere, a unui titlu de ședere sau a
documentației privind dreptul de ședere în temeiul Legii privind reglementarea și
șederea, Monitorul Federal de Drept I nr. 100/2005 sau Legea privind azilul 2005,
Monitorul Federal de Drept I nr. 100/2005, au dreptul să rămână în Austria. Persoanele
care au o confirmare a cererii în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 din Acordul
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la Uniunea
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO L nr. 29 din ianuarie 31,
2020 S 7 (Acord de retragere);
membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care
locuiesc în aceeași gospodărie; angajații organizațiilor internaționale sau membrii
acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie;
personalul misiunilor umanitare;
persoanele care sunt angajate de o autoritate regională internă sau de o corporație publică
internă și al căror loc de muncă este în străinătate sau al cărui serviciu se desfășoară în
străinătate, în măsura în care activitatea acestei corporații în străinătate este în interesul
Republicii Austria;

persoane care vin din Germania în scopuri comerciale;
persoanele care călătoresc din motive medicale și sunt însoțite de o singură persoană
însoțitoare. Este necesară prezentarea unor documente medicale, justificative, emise de
către
un
medic
specialist,
care
să
ateste
necesitatea
absolută/programarea/intervenția/controlul medical;
persoanele care călătoresc din Germania pentru a începe sau continua studiile sau să facă
activitate de cercetare;
persoane care vin să participe la activități școlare;
persoanele care intră în țară în scopul îndeplinirii unei obligații judiciare sau oficiale
obligatorii, cum ar fi convocarea la ședințe de judecată, îndeplinirea de acte
administrative.
Aceste persoane pot intra în Austria în baza prezentării rezultatului negativ al unui test
pentru SARS-CoV-2, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data
prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data
prelevării probelor) și intrarea imediată în carantină la domiciliu/locație adecvată o
perioadă de 10 zile din care se poate ieși, cel mai devreme, în cea de a 5-a zi, cu condiția
prezentării unui rezultat negativ al unui test pentru SARS-CoV-2 (PCR sau antigen).
Alte state și zone: comparativ cu statele din Anexa 1 regulile de intrare sunt mai stricte.
Este permisă intrarea conform regulei 3G și carantina obligatorie. Încetarea timpurie a
carantinei după un test PCR negativ este posibilă cel mai devreme în a cincea zi după
intrare, prin care ziua intrării este considerată ziua 0.
Excepții de la obligația de carantină există, printer altele, la prezentarea unui certificat
EU de vaccinare pentru călătorii de afaceri sau pentru posesorii de cartele de identitate
diplomatice (§ 7).
Cerința de înregistrare (Pre-Travel-Clearance) se aplică numai intrărilor din state sau
teritorii din Anexa 2, precum și intrările din alte state și zone pentru care există obligația
de carantină.
Tratament medical
Se permite intrarea în Austria a persoanelor care au nevoie de tratamente medicale strict
necesar și dețin acceptul scris al autorităților competente, inclusiv al unei unități
spitalicești din Austria.
Prevederi privind tranzitul
Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția
opririlor absolut esențiale, al cetățenilor pe teritoriul Austriei spre destinații din alte
state. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care
tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea
intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente
justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de
familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a
necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de
studii etc).
Măsuri interne valabile în Austria începînd cu data de 1 iulie 2021:
• Distanța minimă prescrisă se reduce de la 2 metri la 1 metru;
• Numărul minim de metri pătrați prescris pentru fiecare client este redus de la 20

•

la 10 (această măsură este valabilă pentru unități sportive, unități comerciale și
muzee);
Este eliminată obligativitatea purtării unei măști de protecție în exterior (cu
excepția operatorilor și a personalului unităților de gastronomie reglementate prin
§ 6 și care au contact direct cu clienții).

Gastronomie:
• Regula 3G: acces numai pentru persoane verificate (prin testare), vindecate
sau vaccinate;
• Distanța minimă: 1 metru;
• În interior, maxim 8 adulți la o masă și copii pentru care se impune
supravegherea;
• În exterior, maxim 16 persoane la o masă și copii pentru care se impune
supravegherea;
• Ridicarea comenzilor este permisă în intervalul orar obișnuit (orele 5 – 24);
• Obligativitatea purtării unei măști de protecție pentru operatori și personal, atât în
interior cât și în exterior;
• Testarea regulată și pentru angajați/angajate.
Industria hotelieră și unitățile de cazare:
• Regula celor 3G la sosire și înregistrare;
• Pentru a beneficia de serviciile unităților de gastronomie, îngrijire corporală și
activități sportive este necesară o dovadă 3G recentă; testările trebuie actualizate,
după caz.
Comerț și servicii:
• Magazine: Nu este necesară o dovadă 3G, va fi prevăzută o suprafață de
10m2 pentru fiecare client;
• Pentru servicii cu contact corporal este necesară o dovadă 3G, în schimb va fi
prevăzută o suprafață de 10m2 pentru fiecare client;
• Alte servicii (de ex. consiliere la bancă sau la notar) sunt permise numai pentru
numărul absolut necesar de persoane.
Piețe ambulante
Sunt în vigoare reguli speciale pentru piețele ambulante, în care este permisă exclusiv
vânzarea de produse, produse alimentare și băuturi (”piețe cu vânzare ambulantă”)
• Nu este necesară o dovadă 3G (Vaccinat-Verificat (prin testare) – vindecat);
• Nu este necesară înregistrarea datelor de contact.
Cultură și evenimente:
• Pentru muzee sunt valabile aceleași reguli ca în cazul unităților comerciale: Nu
este necesară o dovadă 3G, se impune regula celor 10m2;
• Reguli pentru ”întruniri” (evenimente):
Sunt permise întruniri de până la 16 persoane fără înregistrare sau aprobare
oficială;
o Pentru întrunirile cu mai mult de 16 persoane se impune regula 3G,
precum și înregistrarea oficială la autoritatea locală de sănătate publică. De
asemenea, este obligatorie purtarea unei măști de protecție, atât în interior
cât și în exterior.
o Întrunirile a mai mult de 50 de persoane sunt permise numai cu

o
o

repartizarea unor locuri prescrise pe scaune. Aceste întruniri trebuie
aprobate de autoritatea locală de sănătate. Limitele maxime sunt de 1500
de persoane în interior și 3000 de persoane în exterior. Este permisă
ocuparea a 75% din locurile pe scaune;
Păstrarea distanței minime de 1 metru;
Sunt permise repetițiile grupurilor de amatori fără înregistrare sau aprobare
oficială. Participarea este permisă numai cu dovada 3G. Se impun regulile
în vigoare pentru locul de desfășurare a activității profesionale. Echipele
fixe sunt exceptate de la regulile distanței minime și a obligativității
purtării unei măști de protecție.

Unități sportive și de agrement:
Unitățile de agrement:
• Regula 3G;
• În interior (de ex. bazine și băi termale) va fi prevăzută o suprafață de
20m2 pentru fiecare client în fiecare dintre spațiile închise;
• Fiecare unitate de agrement este obligată să elaboreze un concept de prevenire și
să desemneze un însărcinat/o însărcinată cu probleme legate de COVID-19;
• Pentru instalații motorizate (de ex. carusel) se impune prevederea unui loc liber
între clienți;
• În interior se impune înregistrarea clienților;
• Distanța minimă de 1 metru.
Sport:
•
•
•
•

•

În cazul unităților sportive se impune regula 3G;
Limitare la 10m2 în timpul practicării activității sportive;
Sunt permise toate tipurile de sport, inclusiv cele cu contact corporal;
În interior, este obligatorie purtarea măștii de protecție atunci când nu se practică
activități sportive. În timpul practicării sportului nu este obligatorie purtarea unei
măști de protecție sau păstrarea distanței impuse;
Practicarea sporturilor în spații publice (de ex. în incintele îngrădite pentru fotbal)
este permisă pentru cel mult 10 persoane (începând de la 11 persoane se întrunesc
criteriile unei întruniri cu obligativitate de înregistrare oficială). Nu este
obligatorie purtarea unei măști de protecție sau păstrarea distanței impuse.

Activități extrașcolare pentru copii și tineri, tabere cu supraveghere pe timpul
vacanței:
• Numărul maxim de participanți 50 de persoane.
Muzee:
• 10m2 pentru fiecare vizitator.
Centre de îngrijire / centre de asistență pentru persoane vârstnice:
• Regula celor 3G pentru vizitatori;
• Angajații se vor testa o dată pe săptămână, în cazul în care nu sunt vaccinați sau
vindecați;
• Se relaxează reglementările privind vizitele: este permisă vizita a până la 3
persoane zilnic.
Trafic și circulație publică:
• Limitare la maxim 75% din capacitate pentru instalații de teleferic și transport

•
o
o

prin cablu;
Fără limitare pentru autocare și vapoare de agrement; este necesară o dovadă 3G
Obligativitatea purtării unei măști de protecție în spații închise;
Operatorii sunt obligați să elaboreze un concept de prevenire și să desemneze un
însărcinat/o însărcinată cu probleme legate de COVID-19.

Întruniri și restricții de contact:
• În interior sunt permise întruniri cu maxim 8 persoane + copii;
• În exterior sunt permise întruniri cu maxim 16 persoane + copii;
• Pentru întruniri cu până la 8 persoane se elimină obligativitatea purtării măștii de
protecție și a păstrării distanței impuse;
• Obligativitatea înregistrării întrunirii se impune la întruniri cu mai mult de 17
persoane.
Obligativitatea purtării măștii de protecție:
• Obligativitatea purtării măștii de protecție în interior acolo unde nu este
obligatorie dovada 3G.
• În exterior se elimină obligativitatea purtării unei măști de protecție.
Testele COVID-19
Valabilitatea testelor COVID-19 este:
• Test Antigen: 48 de ore;
• Test PCR: 72 de ore.
Excepții de testare pentru persoanele recuperate și vaccinate:
Persoanele care au fost infectate cu COVID-19 sunt scutite de obligația de a se testa timp
de șase luni de la momentul recuperării;
De îndată ce se creează baza legală adecvată, persoanele care au fost vaccinate vor fi, de
asemenea, scutite de la testare. Acest lucru se aplică timp de un an, din ziua 22 după
prima vaccinare.
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Formulare de înregistrare:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100
_2_1869015.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100
_2_186901
Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe
teritoriul Austriei, accesați pagina:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus--Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
Pentru întrebări frecvente privind restricțiile de călătorie în vigoare în Austria, accesați
pagina: https://www.bmeia.gv.at/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria:

www.austria.mfa.gov.md

