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Data ultimei actualizări: 24.05.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Nu este permisă intrarea cetățenilor/rezidenților din țările non-UE. 

 

Cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric și a permisului 

de ședere emis de o tară membră a UE poate intra pe teritoriul Republicii Elene, 

cu respectarea condițiilor de intrare. 

 

Conform deciziei ministeriale comune (ΦΕΚ: 24535 / Δ1α / ΓΠ.οικ. 31801) emisă de 

Republica Elenă toți pasagerii care călătoresc cu zboruri internaționale către Grecia 

sunt obligați să completeze și să trimită electronic Formular de localizare a pasagerilor 

(PLF) nu mai târziu de ziua precedentă înainte de intrarea în țară. Familiile pot trimite 

un formular comun e-PLF. 

 

Formularul poate fi găsit aici: https://travel.gov.gr/#/ 

 

Completarea obligatorie a Formularului de localizare a pasagerilor (PLF) găsit în 

adresa electronică https://travel.gov.gr/ este extinsă tuturor rezidenților permanenți din 

Grecia care pleacă pe zboruri internaționale din orice aeroport elen, nu mai târziu decât 

ziua precedentă de plecare. 

 

Pentru informații suplimentare, puteți contacta compania aeriană. Informațiile de 

contact detaliate ale companiilor aeriene sunt furnizate pe site-ul: 

https://www.aia.gr/traveler/travellers-info/airlines/ 

 

TOȚI călătorii trebuie să întrunească următoarele condiții: 

• un test PRC negativ de 72 de ore sau (rezultatul trebuie să fie în limba 

engleză,franceză, germană, italiană, spaniolă,rusă emis de un laborator acreditat) 

• confirmarea însănătoșirii  (test serologic - de la 2 la 9 luni) sau 

• confirmarea vaccinării (după 14 zile de la aplicarea ultimei vaccine) 

•  

Suplimentar, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc testări aleatorii. Dacă 

rezultatul testului este pozitiv, persoana va fi plasată în carantină pentru 14 zile. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Din  14 mai 2021  deplasările  în interiorul țării și turismul se vor deschide cu 
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reglementări de siguranță. 

• Formularele și mesajele SMS pentru mișcare vor fi abolite restricțiile privind mișcările 

interregionale vor fi ridicate. Interdictia pet imp de noapte de deplaseaza de la 23.00 la  

00:30-05.00, interzicerea muzicii live în restaurante va continua pe tot parcursul lunii 

mai. 

Călătoria către și de pe orice insulă (scutită de Lefkada, Evia și Salamis) fie cu 

barca, fie cu avionul, este permisă numai pentru pasagerii prezenți; 

• un certificat de vaccinare la rezervarea biletului (cel puțin 14 zile după a doua doză de 

vaccin) sau 

• un test PRC negativ de 72 de ore sau 

• un test rapid negativ de 24 de ore sau 

• un seltest  negativ de 24 de ore 

Controlul celor de mai sus va fi efectuat de către companiile aeriene și companiile de 

transport maritim 

 

De vineri, 14 mai: 

Formularele și mesajele SMS pentru mișcare sunt abolite. 

Starea de acoperire este între 00:30 și 05:00. 

Mișcarea între regiuni este permisă din nou. 

Magazinele cu amănuntul funcționează cu maximum 1 client / 25 mp 

 

De vineri, 21 mai: 

Cinematografele de vară se vor redeschide 

 

De luni, 24 mai: 

Săli de sport, servicii de wellness și servicii de catering vor funcționa din nou, urmând 

protocoale stricte de siguranță 

 

De vineri, 28 mai: 

Deschideți spații culturale 

 

De luni, 7 iunie: 

Masa interioară, parcurile de distracții și alte servicii de divertisment se vor redeschide, 

având în vedere că 50% din populație a fost vaccinată 

Vizitați insulele grecești cu barca sau cu avionul, atâta timp cât prezentați un certificat 

de vaccinare (minim 14 zile după a doua doză), PCR negativ sau test rapid în ultimele 

72 de ore sau dovada recuperării de la Covid-19 (între 2 și 9 luni în urmă). Măsura este 

pentru toți calatorii naționali si internaționali  în vârstă de 5 ani și peste. 

Hotelurile funcționează normal, în conformitate cu protocoale stricte de siguranță. 

 

Informații suplimentare, întrebări si răspunsuri https://travel.gov.gr/#/ 

 

Începând cu 14 mai, versiunea greacă a certificatului verde va fi aplicată pentru a 

călători către și dinspre insule (cu excepția Lefkada, Evia și Salamina), fie pe cale 

https://travel.gov.gr/#/


aeriană, fie cu barca, și trebuie să aibă un bilet la rezervare. certificat la 14 zile după a 

doua doză (complet vaccinat) fie are un test PCR negativ de 72 de ore, fie un test rapid 

de 24 de ore sau un autotest de 24 de ore sau un certificat de boală (2 luni după boală și 

până la 9 luni după boală) 

În special: 

-Toți călătorii cu vârsta de peste 5 ani  

-Declarația de autotest pe platforma selftesting.gov.gr 

-PLF va continua să existe pentru turiștii care intră în țară 

Călătoriile pentru rezidenții din afara UE sunt interzise   

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Cetățenii din următoarele țări sunt excluși de la interdicție:  țările UE, Regatul Unit, 

SUA, Emiratele Arabe Unite, Israel, Serbia, Australia, Noua Zeelandă, F.Rusă, Coreea 

de Sud,  Rwanda, Singapore,  Canada, Macedonia de Nord, Ucraina, China, Arabia 

Saudită, Qatar, Kuweit, Belarus, Bahrain, Thailanda 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL 

 

Este permis pentru călătoriile esențiale (transport mărfuri, cazuri umanitare, pentru 

angajați ai Misiunilor Diplomatice și Organizațiilor Internaționale), sau pentru cazurile 

în care este prezentată dovada deținerii unei rezervări la punctul de destinație. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informații oficiale complete, la pagina: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 

 

Harta de siguranță și protecție a sănătății este disponibilă pe pagina: 

https://covid19.gov.gr/covid-map 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Atena 

https://grecia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Greciei la București 

https://grecia.mfa.gov.md/ 

 
 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://covid19.gov.gr/covid-map
https://grecia.mfa.gov.md/
https://grecia.mfa.gov.md/

