
 

 

Armenia 

 

 

Data ultimei actualizări: 29.03.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

CARANTINĂ LA NIVEL NAȚIONAL: DA 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: NU 

 

Conform modificărilor care au intrat în vigoare la 12 ianuarie 2021, regimul de 

carantină a fost prelungit până la 11 iulie 2021. Totodată, au fost ridicate restricțiile 

de intrare pe teritoriul Republicii Armenia pentru cetățenii străini, cărora li se permite 

intrarea în țară atât pe calea aeriană, cât și pe cea terestră.  

 

CONDIȚIILE DE INTRARE:  

 
- prezentarea testului negativ (prin metoda PCR) pentru infecția de COVID-19 în 

termen de 72 de ore (în limba armeană, rusă sau engleză). Testul negativ trebuie să fie 

emis de un laborator specializat, având toate datele de contact ale instituției medicale 

(antet) care a efectuat examenul, indicând numele, prenumele, numărul pașaportului, 

data nașterii persoanei examinate, rezultatul examinării și ștampila medicului; 

 

- la intrarea pe teritoriul Armeniei pe cale terestră sau aeriană, Inspectoratul 

Sănătății și Muncii efectuează o examinare imediată pentru a descoperi simptomele 

clinice tipice infecției COVID-19 (măsurarea temperaturii corpului, examinare 

externă, interogare suplimentară). În cazul descoperirii simptomelor caracteristice 

infecției COVID-19, cetățeanul străin va fi internat în spital. Costurile legate de 

examinarea PCR și posibilul tratament sunt acoperite de persoana care intră în țară;  

 

- în situația în care cetățeanul străin se prezintă la frontiera armeană fără 

rezultatul testului PCR, acesta va fi obligat să efectueze testul respectiv, cu condiția 

autoizolării până la primirea rezultatului;  

 

- sunt exceptați de la această regulă membrii echipajelor aeronavelor, 

conducătorii de tiruri marfare și de tren, cu condiția autoizolării până la următoarea 

tură și în situația în care nu prezintă simptome specifice coronavirusului COVID-19.   

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
 

Cetățenii străini pot intra pe cale terestră pe teritoriul armean în scop de tranzit 

(cu autoturismul) către țara de origine, în baza unei solicitări exprese adresate de 

Misiunea diplomatică către MAE armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia și 

de la MAE georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării curselor aeriene.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat. Măsurile de carantină impun 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


obligativitatea purtării măștii de protecție și păstrării distanței sociale. Sunt interzise 

adunările publice cu un număr de participanți mai mare de 60 persoane. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a Republicii 

Armenia poate fi accesată aici: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul în Kiev 

https://ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Armenia în Republica Moldova 

or. Chișinău, str. Gherghe Cașu 9, tel. +373 022906000 

 

 

https://ucraina.mfa.gov.md/

