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Informații privind accesul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state 

(Actualizat: 2 aprilie 2021) 

 

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 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în România 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

Este prelungită starea de alertă pe întreg teritoriul României, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr. 16 din 10 martie.2021 a CNSU, aprobată prin Hotărârii 

Guvernului nr. 293 din 10 martie 2021. 

 

RESTRICȚII DE INTRARE ȘI CATEGORIILE EXCEPTATE  

 

Este menținută interdicția de intrarea pe teritoriul României, prin punctele de 

trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de 

excepții. Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în 

categoriile de excepții enumerate nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, 

pe durata stării de alertă. 

 

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, 

a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu următoarele excepţii:  

ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19 

https://bit.ly/2ZOPUrn
callto:0%2080%20090%20990
callto:0%2080%20090%20990
callto:+373%2022%20788%20722
mailto:call.center@mfa.gov.md
https://www.facebook.com/Centrul-de-Apel-al-MAEIE-al-RM-322314424448139/
https://bit.ly/3eBoSIP?fbclid=IwAR2oaP9VY6Crrw2h0jYjdGTKtZPluAz4eZtQtVVzoMfmBuFcc5SXTZw1I0E
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


 

a) membri de familie ai cetăţenilor români;  

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale 

Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;  

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document 

echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora 

emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;  

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere 

sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul 

medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte 

categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi 

necesare;  

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor 

internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni 

permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura 

ajutor umanitar;  

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare; g) 

pasageri care călătoresc din motive imperative;  

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;  

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii; 

 j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din 

punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în 

străinătate;  

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, 

personal navigant maritim şi fluvial;  

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive 

organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;  

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, 

personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe 

teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente 

justificative.  

 

În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită nu se mai aplică 

cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la 

nivel european, este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor 

neesenţiale către Uniunea Europeană. 

 

Punctul de trecere a frontierei de stat la frontiera României cu Republica Moldova: 

Rădăuți-Prut, județul Botoșani, în continuare este închis temporar.   

 

MĂSURA 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 de către Institutul Național de 

Sănătate Publică și este publicată pe site-ul www.insp.gov.ro. 

 

http://www.insp.gov.ro/


Republica Moldova se regăsește printre țările cu risc epidemiologic ridicat, 

semnificând că cetățenii Republicii Moldova, eligibili pentru călătorii în România 

vor fi plasați în izolare/carantină la intrarea în România.  

Această măsură este aplicabilă până la intrarea în vigoare a unei decizii contrare a CNSU.  

 

La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc 

epidemiologic ridicat și prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-

PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 

teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura 

carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 10 zile. Copiii cu 

vârsta mai mică sau egală de 3 ani, care sosesc în țară împreună cu însoțitorii, intră în 

carantină pentru o perioadă similară cu a acestora și sunt exceptați de la obligația 

prezentării unui document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2. Rezultatul negativ al testului RT-PCR pentru infecția 

cu virusul SARS-CoV-2 este prezentat sub forma unui document (în limba oficială a 

statului respectiv și în limba engleză), în format letric sau electronic, eliberat de 

laboratoare autorizate, și va conține inclusiv datele de identificare ale persoanelor. 

 

Pentru persoanele sosite din țările/zonele/teritoriile și care nu prezintă la intrarea în tară 

un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată 

pentru o perioadă de 14 zile. 

 

EXCEPȚII DE LA MĂSURA CARANTINEI: 

 

a) persoanele care vin în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic dar 

care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, 

într-una sau mai multe țări/zone/teritorii fără risc epidemiologic; 

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată 

mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane 

care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; 

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării 

profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene 

sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă 

deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu; 

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor 

internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații 

internaționale la care statul român este parte; 

e) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de 

locomotivă şi personalul feroviar; 

f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de 

transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile 

românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum 

şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităților competente „certificatul 

pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale“, al cărui model este 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020; 

g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care 

arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către 

angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional şi a 

echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de 

la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri; 

h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, 



Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor 

economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor 

contractuale cu operatorii economici respectivi; 

i) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform 

contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă 

dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național; 

j) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții 

pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile 

contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național; 

k) persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în 

funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, 

științific, economic, apărare, ordine publică şi securitate națională, transporturi, precum 

şi persoanele care desfășoară activități profesionale specifice în domeniile menționate, 

dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe 

teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaționale; 

l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe 

diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de 

reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului 

Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de 

serviciu, precum şi membrii familiilor acestora; 

m) angajații sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate națională care 

se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țârii; 

n) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara 

României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau 

din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau 

care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep 

studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru 

activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, 

precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori; 

o) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive 

organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive 

internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști 

acreditați la aceste competiții; 

p) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la 

loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în 

condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la 

competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la 

competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții; 

q) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca 

urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și 

urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca 

aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România; 

r) persoanele care îşi desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă, în 

domeniul asistenței sociale în țările membre ale UE; 

s) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în 

baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă 

un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării 

(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 

național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la 

intrarea pe teritoriul tării; 

u) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate 

în procedură accelerată; 



v) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează 

deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor 

contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, 

efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu 

mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care 

călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la 

negociere sau contractul/acordul comercial semnat; 

 

Exceptarea de la măsura carantinei instituită pentru persoanele care sosesc din 

țările/zonele/ teritoriile de risc epidemiologic ridicat se aplică și pentru: 

 

a) persoanele care sosesc în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic 

ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de 

ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore 

înaintea intrării pe teritoriul național; 

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test 

RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să 

dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării 

în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel 

puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrarea în țară; 

c) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea 

de a 2-a doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la acesteia până la data intrării 

în România. 

 

Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale 

unei persoane confirmate se aplică pentru: 

a) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 90 de zile anterioare contactului, fapt dovedit prin documente medicale (test 

RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să 

dovedească prezența de anticorpi de tip IgG sau prin verificarea bazei de date Corona-

forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data 

contactului; 

b) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea 

de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a 

doză până la data contactului direct. 

 

Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze, necesară 

pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul 

documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara 

țării. 

 

Persoanele care sosesc în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic 

ridicat și care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după 

a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar 

rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. 

 

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de 

naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri 

care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program 

de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la 

centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată 

suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. 



Analiza situațiilor este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere 

a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării 

temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția 

de Sănătate Publică. 

 

În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru 

care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului SARS-CoV-2. 

 

Detalii suplimentare pot fi consultate în Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a CNSU: 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-9-din-11-02-2021-

cnsu?fbclid=IwAR3UqAwa1Cd8Bl42Gdy24j8Hd-

vXbvOunEv1CsJRj7Al2iauW79f3cxjS8k 

 

 PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Potrivit art. 6 pct. 1) lit. (d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 

194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată cu completările 

ulterioare, în cazul străinilor aflați în tranzit - intrarea pe teritoriul României poate fi 

permisă dacă prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de 

destinație sau că vor părăsi teritoriul României – având acte doveditoare în acest sens;    

Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse 

astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de 

rezidență etc.). Totodată având în vedere că legislația română nu stipulează expres lista 

actelor justificative, recomandăm consultarea  autorităților Poliției de Frontieră a 

României, pentru a verifica condițiile de călătorie instituite, precum și actele justificative 

solicitate (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-contact-60.html).  

 

La fel, este cazul să vă asigurați, din timp, că țara de destinație finală sau de tranzit, în 

această perioadă nu are careva restricții instituite la călătorii pentru cetățenii Republicii 

Moldova, în contextul pandemiei cu virusul COVID19, pentru a putea prezenta această 

informație autorităților de frontieră la momentul trecerii, la fel și documentele 

doveditoare privind dreptul de intrare în țara respectivă.  

 

De asemenea, se recomandă ca tranzitul să se facă neîntrerupt, utilizând coridoarele 

umanitare special create în acest sens (informații concrete vă vor fi oferite de către Poliția 

de Frontieră). 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE 

 

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea 

anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, purtarea măștii de protecție, astfel 

încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit 

vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise. 

 

În localitățile în care rata de infectare este peste 4 la mia de locuitori circulația este 

restricționată de la ora 20.00, iar magazinele sunt închise de la ora 18.00, în zilele de 

vineri, sâmbătă și duminică. În localitățile în care indicele depășește 7,5, aceste restricții 

se aplică pe toată durata săptămânii. Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou 

confirmate, gestionate în aplicația "corona-forms", Serviciul de Telecomunicații 

Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma "alerte.ms.ro" rezultatul 

calculului ratei de incidență pentru fiecare localitate. 

 

Excepțiile de circulație în afara intervalului orar sunt motivate de: 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-9-din-11-02-2021-cnsu?fbclid=IwAR3UqAwa1Cd8Bl42Gdy24j8Hd-vXbvOunEv1CsJRj7Al2iauW79f3cxjS8k
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-9-din-11-02-2021-cnsu?fbclid=IwAR3UqAwa1Cd8Bl42Gdy24j8Hd-vXbvOunEv1CsJRj7Al2iauW79f3cxjS8k
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-9-din-11-02-2021-cnsu?fbclid=IwAR3UqAwa1Cd8Bl42Gdy24j8Hd-vXbvOunEv1CsJRj7Al2iauW79f3cxjS8k
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-contact-60.html


 a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile 

de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;  

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 

distanță, precum şi pentru achiziționarea de medicamente;  

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează 

călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele 

efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care 

poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;  

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie 

 

Mai multe informații pot fi găsite pe: 

www.stirioficiale.ro 

 

INFORMAȚII DE CONTACT 

 

Ambasada Republicii Moldova la București 

https://romania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada României la Chișinău 

https://chisinau.mae.ro/contact 

 

 

Ucraina 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU (nivel galben de carantină adaptivă până la data de 

30 aprilie 2021) 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 230 din 

22 martie 2021, cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării 

teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere polița de asigurare 

medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau 

costurile privind cheltuielile de carantină, precum și a rezultatului negativ al testării 

COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea 

frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză. Testul nu este necesar pentru copiii 

cu vârsta până la 12 ani. 

În absența unui test și/sau a unei polițe de asigurare, trecerea frontierei de stat pentru 

intrare sau tranzit va fi refuzată. 

Persoană care dispune de un certificat de anticorpi împotriva COVID-19 sau de un 

certificat de vaccinare nu este scutită de necesitatea de a avea rezultatele testării COVID-

19 prin PCR înainte de trecerea frontierei de stat. 

 

*Notă: Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului 

COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina 

sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina. Valabilitatea 

poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

http://www.stirioficiale.ro/
https://romania.mfa.gov.md/
https://chisinau.mae.ro/contact
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


 

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la 

necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și de la 

prezentarea rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR): 

- persoane cu drept de ședere permanentă în Ucraina; 

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională; 

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, 

reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și 

membrii de familie ai acestora; 

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la 

programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a 

unităților forțelor armate ale Ucrainei. 

- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în 

transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și 

fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii 

Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi 

efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, 

biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, care să acopere 

costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de 

carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări 

străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a rezultatului negativ al testării 

COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea 

frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Autoritățile ucrainene au hotărât prelungirea carantinei adaptive până la data de 30 

aprilie 2021, fiind instituit nivelul galben de pericol epidemiologic pe întreg teritoriul 

Ucrainei. 

Potrivit nivelului galben de pericol epidemiologic, începând cu data de 24 februarie 

2021, pe tot teritoriul Ucrainei este interzisă: 

• prezența în clădirile publice și în transportul public a persoanelor fără mască; 

• prezența în locurile publice fără documente de identitate; 

• organizarea de evenimente culturale, sportive, de divertisment, sociale, religioase, 

publicitare, științifice, educaționale, profesionale etc., dacă pentru fiecare 

participant nu sunt asigurați 4mp pentru evenimentele care se desfășoară în aer 

liber sau cu ocuparea a mai mult de 50% din locuri; 

• activitatea cinematografelor și a altor instituții culturale cu ocuparea a mai mult 

de 50% din locuri; 

• activitatea de transport urban, feroviar, suburban, interurban, intraregional și 

interregional, cu un număr de pasageri mai mare decât numărul de locuri stabilit 

de caracteristicile tehnice ale vehiculului; 

• activitatea discotecilor, unităților de divertisment și organizarea evenimentelor 

festive, ateliere, evenimente publice etc. în unitățile de catering (restaurante, 

cafenele, baruri, snack-baruri, cantine etc.); 

• activitatea unităților de catering între orele 2400 - 0700, cu excepția serviciilor de 

comenzi și livrare; 



• plasarea clienților în unitățile de catering la o distanță mai mică de 2 metri față de 

mesele adiacente și mai mult de patru persoane la o masă (cu excepția copiilor 

sub 18 ani), cu condiția ca aceștia să intre în unitate și să se deplaseze în interiorul 

ei cu mască de protecție (cu excepția așezării la masă pentru a consuma alimente 

și băutură); 

• activitatea instituțiilor care furnizează servicii de cazare (cu excepția hotelurilor, 

sanatoriilor, instituțiilor de reabilitare); 

• prezența la cursuri în instituțiile de învățământ, dacă mai mult de 50% dintre 

elevii/studenții și profesorii instituției respective se află în autoizolare din cauza 

contactului cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2; 

• organizarea de evenimente de masă (spectacole, sărbători, concerte) în instituții 

de învățământ cu participarea studenților din mai multe clase și în prezența 

spectatorilor (vizitatori); 

• activitatea sălilor și centrelor de fitness care nu pot limita numărul de vizitatori 

astfel încât fiecare participant să dispună de 10mp; 

• vizitarea de către terțe persoane a instituțiilor de protecție socială pentru persoane 

vârstnice, veterani de război, persoane cu dizabilități etc.; 

• spitalizarea în unitățile de stat și municipale de îngrijire a sănătății, cu excepția: 

• acordării de îngrijiri medicale femeilor însărcinate sau care au născut, precum și 

copiilor nou-născuți; 

• acordării de îngrijiri medicale în departamentele specializate ale instituțiilor de 

sănătate pacienților cu boli oncologice și pulmonare; 

• furnizării de îngrijiri paliative; 

• furnizării de asistență medicală planificată de către instituțiile de asistență 

medicală de la nivel național care oferă asistență medicală specializată, sub 

rezerva respectării măsurilor sanitare și anti-epidemice adecvate; 

• spitalizărilor urgente. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a Ucrainei poate 

fi accesată aici: https://visitukraine.today/ru 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina https://ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova https://moldova.mfa.gov.ua/ 

 

Austria 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: Carantină (lockdown - restricții privind libertatea de 

circulație) la nivel național 

 

Începând cu data de 8 februarie 2021, autoritățile austriece au anunțat un șir de măsuri 

de deschidere. Părăsirea și aflarea în afara domiciliului va fi interzisa numai între orele 

20.00 – 06.00.  

Totodată pentru perioada 1-6 aprilie 2021, autoritățile austriece au înăsprite libertatea de 

circulație  în Wiena, Burgenland și Niederösterreich. Părăsirea și aflarea în afara 

https://visitukraine.today/ru
https://ucraina.mfa.gov.md/
https://moldova.mfa.gov.ua/
https://www.facebook.com/MoldovianAustria
https://www.facebook.com/MoldovianAustria


 

 

domiciliului va fi interzisa numai orele 00.00 – 24.00. În continuare există numai câteva 

temeiuri de ieșire din casă în aceasta perioada și anume: 

 

1. evitarea unui pericol iminent; 

2. acoperirea necesităților de trai zilnice; 

3. scopuri profesionale și participarea la procesul educațional; 

4. staționarea în aer liber în scop de recreere fizică și psihică; 

5. contact cu persoane de referință importante. 

 

Se cere în continuare protecție la distanță și purtarea obligatorie a măștilor de protecție 

FFP2 în toate încăperile închise. 

Școli și universități 

Școlile vor fi deschise pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, cu prezența elevilor 

la lecții în schimburi. Sunt planificate teste COVID pentru studenți va fi obligatorie 

purtarea măștilor și respectarea măsurilor de restricție în vederea combaterii răspândirii 

COVID-19. Pentru ceilalți elevi și studenți va rămâne în vigoare învățământul de la 

distanță.  

În Wiena, Burgenland și Niederösterreich școlile vor trece la învățământul de la distanță.  

 

Comerț cu amănuntul 

Se deschid magazinele cu măsuri de siguranță înăsprite. Este necesar de a purta o mască 

FFP2. Pentru fiecare client trebuie să fie alocat un spațiu de vînzare de 20 m².  

În Wiena, Burgenland și Niederösterreich vor fi închise unitățile comerciale, cu excepția 

celor de comercializare a produselor alimentare.   

 Servicii 

Toate serviciile, inclusiv cele apropiate corpului (coafori, maseuri etc.) se permit, cu 

condiția respectării normelor sanitare și prezentării unui test negativ COVID nu mai 

vechi de 48 ore. 

 În Wiena, Burgenland și Niederösterreich serviciile respective nu se vor oferi. 

 

Din domeniul culturii se vor deschide muzeele și grădinile zoologice, unde va fi necesar 

de a purta o mască de protecție. 

 În Wiena, Burgenland și Niederösterreich serviciile respective nu se vor oferi. 

  

RESTRICȚII DE INTRARE  

 

Landul Tirol este declarat zonă de carantină strictă și va fi supus unei obligații de 

prezentare la intrare și ieșire a unui testa COVID-19, inclusiv pentru persoanele care se 

deplasează în tranzit, cu exceptia copilor și a regiunii Tirolul de Est. Perioada de 

valabilitate a rezultatelor testului SARS-CoV-2 este standardizată, în cazul testelor 

antigenice cu 48 de ore și cu testele biologice moleculare (PCR) cu 72 de ore. 

 

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. 

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 72 ore, care atestă 

faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ.  



Totodată, autoritățile au stabilit obligativitatea ca toate persoanele care intră în Austria 

urmează a fi plasate în carantină, pentru o perioadă de 10 zile, 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. După 5 zile de carantină persoana poate efectua un test biologic molecular 

SARS-CoV-2, iar dacă rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată. 

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, ora 00:00, este obligatorie înregistrarea electronică 

înainte de a intra în Austria (Pre-Travel-Clearance - PTC). Formularul de înregistrare 

PCT va fi disponibil în limba germană și engleză la adresa web https://entry.ptc.gv.at/. 

 

Din data de 10 februarie 2021 sunt înăsprite măsurile de intrare în țară pentru lucrătorii 

transfrontalieri. Astfel, pentru lucrătorii transfrontalieri, care se deplasează regulat în 

Republic Austria, este necesar de a prezenta un test negativ COVID nu mai vechi de 7 

zile și de a se înregistra online la Pre-Travel-Clearance.    

 

Tratament medical 

Se permite intrarea în Austria a persoanelor care au nevoie de tratamente medicale strict 

necesare și dețin acceptul scris al respectivei unități spitalicești din Austria.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Tranzitarea Austriei fără oprire este permisă, atât timp cât este asigurată părăsirea 

imediată a teritoriului. Se permite tranzitul persoanelor care dețin un certificat medical 

în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 48 ore, care atestă faptul că testul biologic 

molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ 

Aceste prevederi nu se aplică traficului de marfă și comercial (cu excepția transportului 

de persoane), călătoriilor de repatriere, din motive deosebite sau obligatorii în familie 

sau pentru îngrijirea animalelor în cazuri individuale şi care pot fi dovedite în timpul 

verificării, însoțitorului pentru servicii medicale absolut necesare și traficului de navetişti 

(sunt incluse şi persoanele angajate pentru servicii de îngrijire a altor persoane). 

Prevederea referitoare la controalele medicale la intrarea în Austria se aplică și șoferilor 

și personalului de operare. 

Prevederea nu se aplică ocupanților vehiculelor de intervenții de urgență sau celor 

destinate transportului public. 

Controale la frontierele terestre cu: Germania, Elveția, Italia, Liechtenstein, Slovenia, 

Ungaria, Cehia și Slovacia. 

Se menține accesul numai prin anumite puncte de trecere a frontierei și prezentarea unui 

certificat medical care atestă rezultatul negativ la testul COVID-19. 

Se permite intrarea, pe calea ferată și cu autobuzul, pentru lucrătorii sezonieri în 

agricultură și silvicultură, precum și a lucrătorilor din domeniul îngrijirii persoanelor, cu 

obligația autoizolării la domiciliu pentru 10 zile, care poate fi întreruptă, în urma obținerii 

unui rezultat negativ al testului SARS-CoV-2. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

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  

 

https://entry.ptc.gv.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
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 

 

Belgia 

 

 

Data ultimei actualizări: 26.03.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

Restricții de circulație în timpul nopții  - între orele 22.00 - 06.00 în Regiunea Capitalei 

Bruxelles și între 00.00 și 05.00 în Valonia și Flandra. 

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Autoritățile belgiene interzic toate călătoriile neesențiale (în scop turistic sau recreativ) 

spre și dinspre Regatul Belgiei până în data de 19 aprilie 2021.  

 

Toți călătorii care vor sosi în Regatul Belgiei, indiferent de mijloacele de transport 

utilizate, vor trebui să prezinte o declarație pe proprie răspundere pentru a justifica 

motivul deplasării - https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel 

Declarația pe propria răspundere va fi anexată la „Formularul de localizare a 

pasagerului” (Passenger Location Form) și va trebui să fie însoțită de documente 

justificative. 

Persoanele rezidente în Regatul Belgiei care se întorc dintr-o zonă roșie unde au stat mai 

mult de 48 de ore trebuie să efectueze două teste moleculare tip PCR, respectiv în prima 

zi și în a șaptea zi de carantină. 

Pentru persoanele nerezidente în Regatul Belgiei rămâne în vigoare condiția de a 

prezenta, atât la îmbarcare, cât și la sosirea în Belgia, dintr-o zonă roșie, rezultatul 

negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat 

cu maximum 72 de ore înaintea sosirii pe teritoriul belgian, într-un laborator acreditat 

din statul de proveniență și certificat de un medic sau farmacist biolog, emis într-una din 

limbile franceză, neerlandeză, germană sau engleză, în format fizic (imprimat pe hârtie) 

sau electronic (și să poată fi consultat imediat). De asemenea, acestea au obligația de a 

se testa atât la intrarea pe teritoriul belgian (un test PCR sau un test antigenic rapid), cât 

și în cea de-a șaptea zi de carantină. 

Sunt exceptate de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat 

negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Regatului Belgiei 

următoarele categorii de persoane care călătoresc dintr-o zonă roșie,: 

- persoanele rezidente în Regatul Belgiei; 

- persoanele cu vârsta sub 6 ani; 

- persoanele care călătoresc pe alte rute decât aeriană sau maritimă și care nu s-au aflat 

în străinătate mai mult de 48 de ore sau care vor rămâne în Regatul Belgiei pentru 

maximum 48 de ore; 

- persoanele care călătoresc pe cale aeriană și rămân exclusiv în zona de tranzit a 

aeroportului, fără a intra pe teritoriul belgian. 

La intrarea pe teritoriul belgian, călătorii (rezidenți sau nerezidenți) vor recepționa un 

mesaj tip SMS care le va permite prezentarea la un centru de testare. Persoanele testate 

https://www.bmeia.gv.at/
http://www.austria.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainBelgium/
https://www.facebook.com/MoldovainBelgium/
https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel


pozitiv vor trebui să efectueze o carantină de 10 zile. 

De asemenea, persoanele care au avut un contact cu o persoană infectată cu SARS-CoV-

2 sau au revenit din străinătate sunt obligate să efectueze o perioadă de carantină de 10 

zile.   

Sunt prevăzute următoarele excepții de la efectuarea carantinei: 

- persoanele care îndeplinesc funcții critice în sectoare esențiale pot fi exceptate de la 

efectuarea carantinei în baza unui certificat de la angajator, în conformitate cu decizia 

Comitetului interministerial pentru sănătate din 2 decembrie 2020; 

- pot fi exceptați rezidenții care au călătorit în străinătate din motive profesionale, situație 

în care angajatorul trebuie să completeze, cu cel puțin 48 de ore înainte de sosirea în 

Belgia, formularul Business Travel Abroad (BTA). Completarea formularului generează 

un număr de certificare care trebuie introdus în formularul online - Passenger Locator 

Form (PLF). Dacă acest număr nu este menționat în formularul PLF, călătoria nu poate 

fi considerată în interes de serviciu. De asemenea, sunt exceptați de la efectuarea 

carantinei cetățenii străini nerezidenți în Belgia, care se deplasează în acest stat în interes 

de serviciu pentru o perioadă de maximum 72 ore, fiind obligatorie completarea 

formularului BTA de către angajator. 

- studenții pot întrerupe carantina, în mod excepțional, doar pentru a susține un examen. 

Companiile de transport trebuie să verifice, anterior îmbarcării, dacă pasagerii sunt în 

posesia rezultatului negativ al testului molecular tip PCR pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2, putând refuza îmbarcarea persoanelor care nu dețin un astfel de test. 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  

 

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 cet. 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 (actele sunt eliberate de către autoritățile belgiene după caz) (regruparea 

familiei, vizită la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și 

locuiesc separat, deces, rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, rudele de gradul 1 și 2); 

• 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 prezenței 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; 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitarea teritoriului Belgiei este permisă. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

• Munca la distanță este obligatorie. În cazurile în care acest lucru nu este posibil, se 

poate continua activitatea cu respectarea măsurilor sanitare (aerisirea spațiilor 

închise, distanțarea socială și purtarea măștii). 



• Magazinele neesențiale vor lucra în baza programărilor făcute în prealabil de către 

cumpărător.  

• Saloanele de coafură și centrele de estetică se închid din 27 martie. 

• Serviciile publice rămân deschise.  

• Centrele de vacanță, de camping și grădinile zoologice se deschid din 13 februarie. 

• Hoteluri și alte structuri de cazare rămân deschise, însă restaurantele și barurile din 

incinta acestora sunt închise. Clienții pot servi masa doar în camera de hotel. 

• Fiecare familie poate primi în vizită o singură persoană, care poate fi contact 

apropiat. 

• În exterior, sunt permise adunările de cel mult 4 persoane. Păstrarea distanței 

sociale și purtarea măștii sunt obligatorii. 

• La evenimentele culturale organizate în aer liber pot participa 50 de persoane. 

• La ceremoniile funerare este permisă participarea a maxim 50 persoane, cu 

condiția să existe un spațiu de 10 metri pătrați pentru fiecare persoană. 

• La cununiile civile și religioase pot participa mirii, martorii și ofițerul stării civile. 

• Locurile de cult rămân deschise, grupurile sunt limitate la 4 persoane cu 

respectarea distanțării sociale/purtarea măștii, dar nu este permis niciun serviciu 

religios. 

• Frontierele rămân deschise, conform acordurilor UE, dar călătoriile neesențiale 

sunt interzise. 

• Instituțiile de învățământul își suspendă activitatea în perioada 29 martie – 2 

aprilie.  Grădinițele rămân deschise. 

 

Toate aceste măsuri sunt armonizate la nivelul întregii țări. Diferențele care se mențin 

între regiuni sunt restricțiile de circulație în timpul nopții, între orele 22.00 -06.00 în 

Regiunea Bruxelles Capitală și între 00.00 și 05.00 în Valonia și Flandra. 

  

Autoritățile belgiene fac apel la respectarea tuturor regulilor pentru a evita extinderea 

pandemiei și reintroducerea carantinei generalizate. Autoritățile locale pot adopta măsuri 

suplimentare, în cazul în care situația epidemiologică o impune. 

 

Purtarea de mască este obligatorie în toate spațiile închise, străzi comerciale și / sau 

aglomerate, transport public, în locurile unde distanța socială nu poate fi respectată. 

Respectarea distanței sociale de minim 1,5 metri. 

Pentru nerespectarea acestor obligații sunt prevăzute amenzi. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pagina Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei - https://diplomatie.belgium.be/fr 

Pagina oficială care conține informație referitor la COVID-19 - https://www.info-

coronavirus.be/fr/faq/#id_1  

 

Informații în limba română pot fi accesate la: 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#roemeens--roumain---ro--

rom%C3%A2n%C4%83 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Bruxelles  - https://belgia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Belgiei în Republica Moldova (cu sediul la București, România) 

 

https://romania.diplomatie.belgium.be/fr 

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#id_1
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#id_1
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#roemeens--roumain---ro--rom%C3%A2n%C4%83
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#roemeens--roumain---ro--rom%C3%A2n%C4%83
https://belgia.mfa.gov.md/
https://romania.diplomatie.belgium.be/fr


 

Bulgaria 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU (începând cu 14 mai 2020, starea de urgență a fost 

înlocuită cu situația de urgență epidemiologică, care conform deciziei Consiliului de 

Miniștri al Republicii Bulgaria a fost prelungită până la 30 aprilie 2021). 

  

RESTRICȚII DE INTRARE (pentru perioada 17.02.2021-30.04.2021):  

 

Conform Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, este interzisă intrarea 

în Republica Bulgaria, cu excepțiile prevăzute la punctul 3. 

 

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei, 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). 

 

Cetățenii Republicii Bulgaria, precum și cetățenii străini cu permis de ședere în 

Bulgaria, care la intrare în țară nu vor prezenta testul PCR cu rezultat negativ, vor fi 

plasați în carantină pe un termen de 10 zile.  Totodată, persoanele care vor intra în țară 

fără test PCR efectuat, cu rezultat negativ, pot prezenta la autoritatea locală de sănătate 

publică în decurs de 24 ore dovada efectuării unui test COVID-19. În cazul rezultatului 

negativ, timp de 24 ore după prezentarea rezultatelor testului autoritatea locală de 

sănătate publică va anula prescripția de autoizolare. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (pentru perioada 2.02.2021-30.04.2021) 

 

Au dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Bulgaria următoarele persoane: 

 

- Cetățenii bulgari, cetățenii statelor membre UE, ai Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord și ai statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San 

Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), membrii de familie și 

persoanele care locuiesc de facto cu aceștia; cetățenii Australiei, Canadei, Georgiei, 

Japoniei, Noii Zeelande, Rwandei, Republicii Coreea, Regatului Thailanda, Republicii 

Tunisiene, Uruguayului, Emiratelor Arabe Unite, Ucrainei, Republicii Macedonia de 

Nord, Republicii Serbia, Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, Muntenegrului, 

Republicii Moldova, Statului Israel, Statului Kuwait, Republicii Belarus și Republicii 

Turcia; persoanele cu drept de ședere permanentă sau pe termen lung pe teritoriul 

Republicii Bulgaria, și membrii familiilor acestora, persoanele care posedă viza de lungă 

ședere permanentă de tip “D”, emisă de autoritățile bulgare, precum și persoanele care 

au permis de ședere într-un stat-membru al Uniunii Europene, Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord sau într-un stat parte la Acordul Schengen (inclusiv 

Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican) și membrii 

familiilor acestora; 

- Specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii 

sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea 

profesiilor acestora; 

https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/


- Lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și 

echipamente de protecție personală, aparatură medicală, inclusiv pentru instalarea și 

întreținerea acestora; 

- Personalul de transport, angajat în transportul internațional de mărfuri și persoane, 

echipajele aeronavelor, persoanele angajate în administrarea tehnică a aeronavelor, și 

alte categorii de personal de transport, în caz de necesitate, inclusiv echipajele navelor 

și persoanele angajate în întreținerea navelor; 

- Persoanele cu poziții oficiale străine (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.), 

membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, membrii personalului administrativ 

și tehnic al misiunilor diplomatice ale statelor străine din Republica Bulgaria, funcționari 

ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de 

securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora, 

precum și membrii familiilor acestora; 

- Persoanele care călătoresc cu scop umanitar, în sensul art. 1 pct. 16 din dispozițiile 

suplimentare la Legea străinilor în Republica Bulgaria; 

- Reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și 

persoanele care au legătură directă cu construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea 

securizării infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, executarea proiectelor, 

certificate prin Legea pentru promovarea investițiilor, analize pentru proiecte ale 

potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia statului, 

certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, 

responsabil pentru activitatea respectivă inclusiv persoanele angajate în construcțiile de 

nave și activitățile de reparații de nave, precum și membrii familiilor acestora. Scrisoarea 

respectivului ministru se prezintă autorităților de control la frontieră; 

- Lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și lucrătorii din domeniul turismului; 

- Lucrătorii transfrontalieri; 

- Persoanele care călătoresc în scopuri legate de învățământ, precum și a 

persoanelor care participă la comisiile de examinare, cu condiția ca examinarea să nu 

poată fi efectuată la distanța în mediul electronic; 

- Organizatorii și participanții la competiții sportive internaționale – pe timpul 

respectivului eveniment sportiv, sportivii din străinătate, veniți în țară pentru o perioadă 

determinată de probă; concurenții și antrenorii din străinătate, sosiți în țară pentru a 

participa la tabere de antrenament, membrii de familie ai sportivilor și antrenorilor 

străini, deținătorii unei vize bulgare de ședere de lungă durată „D”, certificate de o 

scrisoare a ministrului tineretului și sportului în care se menționează numele persoanelor 

și locul (adresa) reședinței lor în Bulgaria. Scrisoarea se prezintă autorităților de control 

la frontieră. 

- Cetățenii străini, pentru primirea decretului pentru dobândirea cetățeniei bulgare, 

în conformitate cu legea privind cetățenia bulgară, certificată prin scrisoare a ministrului 

justiției. 

- Organizatorii și participanții la evenimente culturale internaționale - pentru 

perioada evenimentului cultural relevant, certificat printr-o scrisoare a ministrului 

culturii, în care sunt indicate numele persoanelor și locul (adresa) reședinței lor în 

Bulgaria. Scrisoarea se prezintă autorităților de control al frontierei. 

 

Restricții speciale privind sosirile din Africa (începând cu data de 13 martie 2021): 

Toate persoanele care sunt exceptate de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii 

Bulgaria și care sosesc din state și teritorii din Africa vor fi plasate în carantină pentru o 

perioadă de 10 zile, la domiciliu sau în alt loc de cazare indicat de persoanele în cauză. 

Măsura prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția 

cu virusul SARS-CoV-2 NU se aplică acestor persoane. Măsura carantinei va fi 

ridicată la expirarea termenului de 10 zile, în baza unui rezultat negativ al unui test tip 

PCR efectuat în a zecea zi de carantină. Cu referire la aceste măsuri, statul (teritoriul) 



din care ajunge persoana în cauză este statul (teritoriul) - punct de plecare al călătoriei 

sale, indiferent de staționarea/șederea efectuată în legătură cu tranzitul prin alte state, în 

timpul deplasării. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (pentru perioada 2.02.2021-30.04.2021): 

Pentru persoanele care fac parte din categoriile exceptate de la interdicția de intrare, se 

permite tranzitarea teritoriului bulgar cu condiția garantării părăsirii imediate a țării, fără 

obligativitatea de a prezenta testul PCR negativ la COVID-19. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

•  

• Pentru perioada 1 – 30 aprilie 2021, în Republica Bulgaria vor fi în vigoare următoarele 

reguli antiepidemice: 

•  

• - toate persoanele aflate în locuri publice închise, inclusiv mijloace de transport public, 

instituții medicale și de sănătate, cabinete de servicii optice, centre naționale de sănătate 

publică, instituții administrative și altele spații în care cetățenii sunt deserviți sau au 

acces, gări feroviare și stații de autobuz, aeroporturi, stații de metrou, magazine, biserici, 

mănăstiri, temple, muzee etc., trebuie să aibă o mască de protecție de unică folosință sau 

reutilizabilă sau alte mijloace care acoperă nasul și gura (inclusiv prosop, eșarfă, cască 

etc.). 

• - toate persoanele care se află în locuri publice deschise unde există aglomerare de 

persoane și este imposibil de păstrat distanța fizică de 1,5 sunt obligați să poarte o mască 

de protecție de unică folosință sau reutilizabilă sau alte mijloace care acoperă nasul și 

gura (inclusiv prosop, eșarfă, cască etc.). 

• - Magazinele alimentare își organizează activitatea astfel încât între orele 8.30-10.30 să 

permită doar accesul persoanelor cu vârsta de minim 65 de ani. În acest interval orar nu 

se permite accesul persoanelor cu vârsta sub 65 de ani. 

• - Nu este permisă organizarea de adunări și ceremonii cu caracter privat (nunți, botezuri, 

ceremonii funerare etc.) cu prezența a peste 15 persoane. 

• - Localurile pentru alimentație și divertisment (în sensul art. 124 din Legea turismului - 

restaurante, localuri cu servire rapidă/unități de tip fast-food, localuri în care se consumă 

băuturi, cafenele, cofetării, baruri) pot activa, însă accesul este permis numai în zonele 

deschise (terase, grădini etc.), cu program de lucru între orele 6.00 și 23.00 și purtarea 

măștii de protecție de către personalul acestor localuri. Este permisă livrarea/luarea de 

alimente la domiciliu sau la birou. Restaurantele de la hoteluri pot oferi mâncare numai 

pentru oaspeții cazați în unitatea respectivă. 

• - Discotecile și barurile de noapte rămîn închise. 

• - Centrele comerciale (reprezentând una sau mai multe clădiri în care se află magazine, 

localuri și alte unități comerciale) și centrele comerciale de tip “mall”, sunt închise, cu 

excepția magazinelor alimentare, unităților medicale, farmaciilor, drogheriilor, 

magazinelor de optică, magazinelor pentru animale de companie, băncilor, birourilor 

asigurătorilor, furnizorilor de servicii poștale și de curierat, furnizorilor de servicii de 

plată, operatorilor de telecomunicații, furnizorilor de servicii de comunicații și utilități, 

serviciilor de curățătorie chimică, atelierelor de reparații auto și spălătoriilor auto din 

incinta acestora. 

• - Până la 11 aprilie, magazinele cu spațiu de vânzare de peste 300 de metri pătrați, care 

nu comercializează produse alimentare rămân închise; interdicția nu se aplică 

magazinelor (hipermarketuri și supermarketuri) care oferă în principal produse 

alimentare. 

• - Este suspendată efectuarea de excursii turistice de grup, cu transport organizat, în țară 

și în străinătate, și de vizite de grup la obiective turistice în Bulgaria. 



• - Evenimentele culturale și de divertisment sunt suspendate, inclusiv cele desfășurate în 

aer liber. Sunt exceptate de la această măsură cinematografele, teatrele, spectacolele de 

circ, muzeele, galeriile, bibliotecile, cursurile de dans, arte creative și muzicale, sub 

condiția folosirii a nu mai mult de 30% din capacitatea incintei, a respectării unei distanțe 

fizice de cel puțin 1,5 m și a purtării măștii de protecție; 

• - Este suspendată, organizarea de evenimente de tip congres, conferință, seminar, „team-

building” și alte evenimente publice cu participare fizică; 

• - Accesul în centrele de fitness, săli de sport, cluburi sportive și piscine este permis sub 

condiția utilizării a nu mai mult de 30% din capacitatea acestora și a respectării unei 

distanțe fizice de cel puțin 1,5 m.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pentru persoanelor cărora le este permisă intrarea în Republica Bulgaria nu se cerere 

prezentarea testului PCR la COVID-19, dacă se încadrează în următoarele categorii de 

persoane: 

- Șoferi de autobuze angrenați în transportul internațional de pasageri;  

- Șoferii de autocamioane, care finalizează sau realizează transportul internațional 

de mărfuri prin intrarea în Republica Bulgaria; 

- Membrilor echipajelor navelor maritime; 

- Membrilor echipajelor navelor aeriene, care efectuează zboruri spre şi din 

aeroporturile publice din R. Bulgaria, şi a persoanelor angajate în deservirea 

navelor aeriene; 

- Lucrătorii transfrontalieri; 

- Elevii și studenții, care locuiesc în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și 

România care călătoresc zilnic sau săptămânal spre Bulgaria cu scop de 

învățătură, precum șu studenții care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau 

săptămânal în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și România cu scop de 

studiu; 

- Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria. 

 

Cetățenii Republicii Bulgaria, precum și cetățenii străini cu permis de ședere în 

Bulgaria, precum şi membrii familiilor acestora, care la intrare în țară nu vor prezenta 

testul PCR cu rezultat negativ, vor fi plasați în carantină pe un termen de 10 zile.  

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria 

din 02 februarie 2021, intrarea în țară poate fi efectuată prin următoarele puncte de 

trecere a frontierei de stat a Bulgariei: 

 

Dinspre România: 

• Vidin - Calafat 

• Durankulak – Vama Veche 

• Ruse – Giurgiu 

• Oryahovo – Bechet (feribot, doar pentru traficul de marfă) 

• Somovit-Nikopol – Turnu-Măgurele (feribot) 

 

Dinspre Serbia: 

• Vrashka chukka 

• Kalotina 

 

Dinspre Macedonia de Nord: 

• Gyueshevo 

 



Dinspre Turcia: 

• Kapitan Andreevo 

• Malko Tarnovo 

 

Dinspre Grecia: 

• Kapitan Petko Voyvoda (doar pentru camioane) 

• Kulata 

• Makaza 

• Ilinden (doar pentru camioane) 

 

De asemenea, intrarea în Bulgaria poate fi efectuată și la punctele de trecere a frontierei 

la următoarele aeroporturi: 

• Aeroportul Burgas 

• Aeroportul Varna 

• Aeroportul Plovdiv 

• Aeroportul Sofia (Terminalul 1 și Terminalul 2). 

 

Intrarea în Bulgaria poate fi efectuată și la punctele de trecere a frontierei la următoarele 

porturi maritime: 

• Portul maritim Burgas; 

• Portul maritim Varna. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Sofia 

https://bulgaria.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău 

https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/moldova 

 

Cehia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA (stare de urgență, începând din data de 5 octombrie 2020 

până la 11 aprilie 2021). 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Din cauza dezvoltării nefavorabile a pandemiei și a îngrijorărilor cu privire la 

răspândirea noilor mutații, autoritățile cehe clasifică statele corespunzător gradului de 

risc de infecție. 

 

- țări cu risc scăzut (verde) 

- țări cu risc mediu (portocaliu) 

- țări cu risc ridicat (roșu) 

- țări cu risc foarte ridicat (roșu închis/bordo) 

- țări cu risc extrem (negru) 

Așa-numitul sistem de semafor pentru călătorii are criterii fixe care se actualizează 

regulat - 

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2 .  

 

https://bulgaria.mfa.gov.md/
https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/moldova
https://www.facebook.com/MoldovainCzechia/
https://www.facebook.com/MoldovainCzechia/
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2


Astfel, în funcție de categorie sunt stabilite următoarele reguli: 

 

• Zona verde: Călătorii pot veni în Republica Cehă din aceste țări fără restricții. 

• Zona portocalie: Călătorii din aceste țări (atât străini, cât și cetățeni cehi) trebuie 

să completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica Cehă și să 

facă un test anticorpi sau PCR, cu cel mult 24 de ore înainte de intrare (în cazul 

unui test anticorpi) sau 72 de ore (în cazul unui test PCR), rezultatul trebuie 

prezentat la intrare. 

• Zona roșie: Călătorii din aceste țări (atât străini, cât și cetățeni cehi) trebuie să 

completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica Cehă și să facă 

un test anticorpi sau PCR, cu cel mult 24 de ore înainte de intrare (în cazul unui 

test anticorpi) sau 72 de ore (în cazul unui test PCR), rezultatul trebuie prezentat 

la intrare. Ulterior, trebuie să prezinte un al doilea test PCR (un test anticorpi nu 

este suficient) efectuat în Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de la sosire. Este 

necesară autoizolarea până la prezentarea unui al doilea test negativ. De 

asemenea, este obligatoriu să fie purtată mască de tip respirator de clasa FFP2 / 

KN95 peste tot în afara locuinței. 

• Zona roșu închis / bordo: Călătorii din aceste țări (atât străini, cât și cetățeni cehi) 

trebuie să completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica 

Cehă și să facă un test anticorpi sau PCR, cu cel mult 24 de ore înainte de intrare 

(în cazul unui test anticorpi) sau 72 de ore (în cazul unui test PCR), rezultatul 

trebuie prezentat la intrare. Ulterior, trebuie să prezinte un al doilea test PCR (un 

test anticorpi nu este suficient) efectuat în Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de 

la sosire. Autoizolarea este obligatorie până la depunerea unui al doilea test 

negativ. De asemenea, este obligatoriu să fie purtată mască de tip respirator de 

clasa FFP2 / KN95 peste tot în afara locuinței. 

• Zona neagră: Tuturor cetățenilor din Republica Cehă și străinilor care locuiesc în 

Republica Cehă li se interzice accesul în țări cu un risc extrem de a contracta 

COVID-19 cauzat de noi mutații ale virusului. Acest lucru nu se aplică cetățenilor 

acestor țări și călătoriilor care, datorită naturii lor, nu pot fi amânate și care au fost 

notificate în prealabil Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă. Cei 

care încalcă interdicția riscă să fie amendați în temeiul Legii privind protecția 

sănătății publice. 

 

Notă: Perioada de testare se calculează din momentul în care a fost efectuat testul până 

la începutul călătoriei. De exemplu, confirmarea unui test PCR negativ nu trebuie să fie 

mai vechi de 72 de ore înainte de plecarea de la destinație. 

 

Formularul online special (https://plf.uzis.cz/);  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după 

intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația.  

Obligația prezentării testului PCR negativ se impune și în cazul persoanelor care vor 

tranzita teritoriul Cehiei, indiferent de scopul/forma tranzitului. 

Totodată, conform mesajelor autorităților este recomandat insistent, în cazurile 

necesității de deplasare spre alte state, de a evita tranzitul utilizând teritoriul Republicii 

Cehe.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Din data de 1 martie toate școlile și grădinițele sunt închise. Au fost introduse 

https://plf.uzis.cz/


restricții privind circulația persoanelor, este interzisă părăsirea locului de reședință 

permanentă.  

 

Astfel, circulația oamenilor între anumite regiuni ale Republicii Cehe este interzisă. La 

părăsirea regiunii în care persoana are reședință, este necesar un certificat de la angajator, 

medic sau autorități de stat, unde se indică adresa spre care se călătorește. Angajatorii au 

fost îndemnați să încurajeze munca de la distanță, autoritățile solicitând cetățenilor să nu 

părăsească domiciliului fără un motiv întemeiat. 

 

Aceste măsuri vor fi în vigoare timp de trei săptămâni - până pe 21 martie. 

 

Este obligatorie purtarea respiratoarelor de tip FFP2 sau a măștilor medicale în public și 

la locul de muncă, de către toate persoanele cu vârsta mai mare de 15 ani. Accesul în 

magazine, în transportul public, instituții de stat, în instituțiile medicale și sociale 

este permis doar cu condiția purtării respiratorului de tip FFP2/KN95. 

 

Circulația pe timp de noapte (între orele 21.00-05.00) este interzisă, excepții fiind 

doar situațiile de urgență.  

 

Restaurantele, cafenele, barurile, hotelele, grădinile zoologice, muzeele, bazinele și 

terenurile de sport acoperite sunt închise.  

 

Magazinele și serviciile publice sunt închise, doar magazinele alimentare, benzinăriile 

și farmaciile rămân deschise, asigurând distanțarea fizică și respectând măsurile de 

igienă strictă. 

 

Reuniunile pentru persoane fără legătură de rudenie vor putea fi organizate doar în 

grupuri nu mai mari de 2 persoane.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informații actualizate privind restricțiile adoptate de către autorități în ce privește 

călătoriile în Republica Cehă pot fi consultate pe pagina web a Ministerului de Interne 

al Republicii Cehe și pagina specială a Guvernului RC destinată epidemiei de COVID-

19. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Praga 

https://cehia.mfa.gov.md/ 

 

Cipru 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Toate persoanele care vor călători în RC trebuie să se înregistreze pe pagina  

https://cyprusflightpass.gov.cy, cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea în țară. 

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-territory-of-the-czech-republic-in-accordance-with-the-ministry-of-health-protective-measure.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-territory-of-the-czech-republic-in-accordance-with-the-ministry-of-health-protective-measure.aspx
https://covid.gov.cz/en/
https://covid.gov.cz/en/
https://cehia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainGreece
https://www.facebook.com/MoldovainGreece
https://cyprusflightpass.gov.cy/


Categoria A – țări cu risc scăzut de contaminare. Pasagerii din aceste țări nu trebuie să 

prezinte testul/certificatul COVID sau să se autoizoleze. Islanda, Australia, Noua 

Zeelandă, Singapore,  Regatul Arabiei Saudite. 

 

Categoria B – țări cu risc mediu de contaminare. Pasagerii din aceste țări (Danemarca, 

Finlanda, Norvegia, China, Coreea de Sud, Macau,  Thailanda) trebuie să dețină asupra 

sa un test molecular PCR negativ.  

 

Pentru toți pasagerii din țările din Categoria A și B este necesară autoizolarea pentru 72 

de ore și efectuarea unui test PCR la sfârșitul perioadei de izolare.   

 

Următoarele categorii de pasageri pot fi supuși testării la intrarea în țară: 

• Cetățenii ciprioți și membrii familiilor acestora; 

• Rezidenții permanenți; 

• Persoanele care cad sub incidența Convenției de la Viena; 

• Persoane, indiferent de naționalitatea a căror țări nu oferă servicii de testare de 

laborator (public sau privat); 

Nota: costurile examinării vor fi suportate de persoanele testate, ele trebuie să se afle în 

autoizolare până la sosirea rezultatelor de laborator.  

 

Categoria C – risc crescut de contaminare: Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Croația, 

Luxemburg, România, Spania, Malta, Țările de Jos, Ungaria, Portugalia, Slovenia, 

Cehia, Andora, Monaco, Elveția, Irlanda, Italia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, 

Suedia, Germania, Grecia, San Marino,  Liechtenstein precum și celelalte țări care nu 

intra la categoria A și B.  

 

Intrarea persoanelor din țările din categoria C este permisă doar pentru anumite categorii, 

acestea pot alege între a face un test PCR la sosirea în Cipru sau să dețină un test negativ, 

efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în țară. De menționat că toate persoanele 

din această categorie vor rămâne în autoizolare timp de 14 zile. Cu 48 de ore înainte 

expirării termenului de autoizolare se va efectua un test repetat PCR. Rezultatul acestuia 

va fi expediat la adresa: monada@mphs.gov.cy. Autoizolarea se încheie dacă rezultatul 

testului va ieși negativ.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

Intrarea persoanelor din țările din categoria C este permisă doar pentru anumite categorii, 

acestea pot alege între a face un test PCR la sosirea în Cipru sau să dețină un test negativ, 

efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în țară. De menționat că toate persoanele 

din această categorie vor rămâne în autoizolare timp de 14 zile. Cu 48 de ore înainte 

expirării termenului de autoizolare se va efectua un test repetat PCR. Rezultatul acestuia 

va fi expediat la adresa: monada@mphs.gov.cy. Autoizolarea se încheie dacă rezultatul 

testului va ieși negativ.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Începând cu 1 Februarie se aplică strategia de eliminare treptată a unor măsuri 

restrictive pivind prevenirea COVID-19.  

 

A. Circulaţie/deplasările  

Deplasările între 9 seara și 5 dimineață sunt interzise înafara celor de urgență stringentă. 

Ieșirile din casă sunt rezumate la cele strict necesare cu un mesaj text înainte la nr. 8998 

sau completarea  formularului, de pe pagina https://bit.ly/36vJ0Km. 

 

mailto:monada@mphs.gov.cy
mailto:monada@mphs.gov.cy
https://bit.ly/36vJ0Km


Se permite deplasarea în timpul orelor de interdicție a circulației  (21:00 la 05:00)  

în următoarele cazuri:  

• în scopuri de deplasare spre/dinspre locurile de muncă cu prezentarea formularului A, 

completat și semnat de angajator și care certifică necesitatea circulaţiei; 

• în scopuri de urgență medicală, pentru a merge la un centru medical, spital, farmacie 

sau medic pt urgențe medicale și pentru transporta persoanele în necesitate;  

 

În mod excepțional, deplasarea va fi permisă de două ori pe zi cu trimite un mesaj text 

la 8998 în cazurile la care se face referire la categoria 5 din formularul de circulație. 

Persoanele cu vârsta peste 65 de ani pot folosi formularul B pentru deplasările cu caracter 

excepțional. 

 

În scopul deplasării spre/dinspre locul de muncă nu necesită trimiterea de SMS-uri, dar 

angajatul trebuie să prezinte formularul A, semnat de angajatorul său. 

 

La categoriile din formular se adaugă a 9-lea punct pentru călătorii excepționale, prin 

trimiterea unui SMS. Categoria 9 se referă la călătorii pentru a vizita saloane de coafură, 

frizerii și saloane de înfrumusețare. 

 

Conform deciziilor din 1 februarie 2021 la categoria nr.5 se adaugă deplasarea pentru a 

vizita o familie/casă de până la două (2) persoane. În același timp, în categoria 6, se 

elimină  deplasările în scopuri de sport în păduri. 

 

Circulația între provincii/regiuni, raioane este permisă dacă se ține cont de categoriile 

din permise cu SMS și să nu depășească trei (3) ore. 

 

Întâlniri/Întruniri sociale: 

Adunările sociale în case sunt interzise, cu excepția vizitelor de familie de până la două 

(2) persoane. Această măsură rămâne în vederea limitării contactele sociale și, prin 

urmare, este recomandat reducerea la minimum a vizitele inutile şi formării de 

aglomerații. Prânzul şi cina este interzis în case pentru nunți și botezuri. 

 

Se permite aflarea în case a persoanelor terțe în următoarele cazuri. 

• custodia minorilor și a persoanelor cu dizabilități pentru perioada respective perioada / 

durata în care prezența fizică a părinților / tutorilor este necesar la locul lor de muncă 

(bona, tutori, îngrijitori etc.). 

• asistarea persoanelor care nu pot să se autoservească (administrarea de medicamente, 

îngrijirea persoanelor, aprovizionarea mâncare etc.). Se înțelege că aceste persoane ar 

trebui să primească toate măsurile de protecție personală și rămâne rezonabil timpul 

necesar îngrijirii pentru a nu-l pune în pericol. 

 

Este permisă doar prezența profesioniștilor în case în scopuri de muncă 

pentru următoarele grupuri de profesioniști: 

- Electricieni, instalatori, vopsitori în ulei, tehnicieni electrici de aparate electrice, 

lucrători în construcții și alți profesioniști tehnici; 

- Grădinari; 

- Profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi kinetoterapeuți, logopezi, 

terapeuți, asistenți medicali etc. pentru acordarea de servicii de îngrijire a persoanelor 

imobilizate sau cu mobilitate redusă; 

- Bone și profesori de grădiniță exclusiv pentru scopuri de îngrijire și custodie. 

 

Pentru categoriile menționate este permis pe o perioadă de timp rezonabil. Respectarea 

măsurilor de protecție personală, cum ar fi utilizarea măștii, distanța, și aerisirea spațiului 



este obligatorie. 

 

Accesul publicului și adunările sociale sunt interzise în special piețe, parcuri 

baraje, zone de picnic, porturi de agrement, plaje, trotuare etc. 

 

Accesul este permis numai la parcuri, parcuri liniare și plaje exclusiv în scop de exercițiu 

fizic. Accesul la traseele naturale ale Departamentului forestier este interzis atât în 

scopuri sportive, cât și din alte motive, cu efect imediat de la data emiterii decretului. 

 

Funcționarea templelor sacre/a locurilor religioase  

Din 8 februarie, va fi permisă prezența credincioșilor în locurile de cult religios cu maxim 

numărul de persoane 50, în conformitate cu protocoalele de sănătate. Se precizează că 

până pe 7 februarie credincioșii pot veni în lăcașuri de cult religios pentru rugăciune 

individuală (prezență fizică simultană de până la 10), cu condiția să fie asigurată 

respectarea cerințelor sanitare protocoale (distanțe, măști, număr maxim de persoane). 

Prezența credincioșilor în curte este interzisă zona templelor/lăcașurilor de cult. 

 

De luni, 1 februarie, se reiau activitățile frizeriilor și saloanelor de îngrijire estetică și de 

înfrumusețare și şcolile auto. Conform Decretului, toți angajații din companii care 

reactivează de la 1 februarie trebuie să facă testul rapid al antigenului până la 31 ianuarie. 

 

Pentru informare continuă referitor la modificările condițiilor de intrare în Cipru  toate 

informațiile relevante vor fi, de asemenea, disponibile pe site-uri  

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/cyprus-covid19-travel-protocol;  

www.cyprusflightspass.gov.cy;travel2020@visitcyprus.com,  

www.facebook.com/VisitCyprus.cy 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informații relevante, pe pagina: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Atena https://grecia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Cipru la București https://bit.ly/2GhegDB  

 

Croația 

 
 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL CROAT:  

La data de 31 martie 2021, Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica 

Croația a modificat condițiile de intrare pe teritoriul Croației.  

Cetățenii străini, care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv 

Republica Moldova, sunt obligați să prezinte la intrarea în Republica Croația: 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/cyprus-covid19-travel-protocol
http://www.cyprusflightspass.gov.cy/
mailto:travel2020@visitcyprus.com
http://www.facebook.com/VisitCyprus.cy
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html
https://grecia.mfa.gov.md/
https://bit.ly/2GhegDB
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


- un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 sau 

un test rapid antigen negativ (testele rapide antigen admise se regăsesc în Lista comună 

a testelor rapide antigen recunoscute reciproc de către statele membre ale Uniunii 

Europene, publicată de Comisia Europeană), efectuate cu maximum 48 ore anterior 

intrării; în cazul prezentării unui test rapid antigen, pentru persoanele care intenționează 

să rămână în Republica Croația mai mult de 10 zile, testarea trebuie repetată cel mai 

târziu într-a zecea-a zi de la emiterea rezultatului testului. Persoanele care nu prezintă 

nici un tip de test au posibilitatea de a efectua un test PCR sau test rapid antigen, după 

intrarea în Republica Croaţia, pe cheltuială proprie, cu obligația de a intra în autoizolare 

până la primirea unui rezultat negativ, iar în cazul în care testarea nu este posibilă, acestea 

sunt supuse măsurii autoizolării de 10 zile; 

- un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, dacă au trecut cel puțin 14 zile de la 

cea de-a doua doză de vaccin sau de la doza unică, în cazul vaccinului care se 

administrează într-o singură doză; 

- un test PCR cu rezultat pozitiv sau un test rapid antigen prin care se confirmă că 

persoana a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, efectuate în ultimele 180 de zile 

anterioare intrării în Republica Croația și pentru care au trecut cel puțin 11 zile de la data 

confirmării până la intrarea pe teritoriul croat. 

Copiii cu vârsta până la 7 ani care călătoresc însoţiţi de părintele/tutorele lor sunt 

exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ dacă părintele/tutorele prezintă un 

test PCR negativ, test rapid antigen negativ, un certficat de vindecare COVID-19 sau un 

certificat de vaccinare împotriva COVID-19. 

Noile condiții de intrare pe teritoriul croat sunt în vigoare până la 15 aprilie 2021. 

Lista unităților care efectuează teste moleculare tip RT-PCR pentru depistarea infecției 

cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea în Republica Croația poate fi consultată pe pagina de 

internet: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763 .  

CATEGORIILE EXCEPTATE: de la noile măsuri de restricții persoanele care nu 

provin direct din țări și/sau regiuni care se află pe Lista verde a ECDC, și în special: 

 

• lucrătorii sau persoanele auto-angajate care desfășoară activități de importanță 

critică, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății, lucrătorii frontalieri, 

lucrătorii detașați și lucrătorii sezonieri, în conformitate cu Orientări privind 

exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, 

cu condiția ca aceștia să nu rămână în Republica Croația sau în afara acesteia 

mai mult de 12 ore; 

• elevi, studenți și stagiari care călătoresc în străinătate zilnic, cu condiția că nu 

vor rămâne în Republica Croația sau în afara acesteia mai mult de 12 ore; 

• marinarii și personalul de transport sau personalul furnizorilor de servicii de 

transport, inclusiv șoferii de camioane care transportă mărfuri pentru a fi 

utilizate pe teritoriul național sau doar tranzitează țara; 

• diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de 

organizații internaționale a căror prezență fizică este necesară pentru buna 

funcționare a acestor organizații, personal militar, ofițeri de poliție, personalul 

protecției civile și lucrătorii în domeniul ajutorului umanitar în îndeplinirea 

atribuțiilor lor; 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763


• persoane care călătoresc din motive urgente de familie sau afaceri, inclusiv 

jurnaliștii în exercitarea funcției lor; 

• pasagerii aflați în tranzit, cu condiția că vor părăsi Republica Croația în termen 

de 12 ore; 

• pacienții care călătoresc din motive esențiale de sănătate. 

Aceste categorii de persoane pot confirma îndeplinirea condițiilor pentru scutirea de la 

aplicarea prezentei decizii la următoarea adresă electronică: https://mup.gov.hr/uzg-

covid/28621, sau în punctele de trecere a frontierei. 

 

 

Danemarca 

 
 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: nu este instituită. 

 

RESTRICȚII DE INTRARE  

 

Începând cu 27 iunie 2020, Danemarca a actualizat regimul de intrare pe teritoriul său în 

contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, urmare analizei epidemiologice realizată de 

autoritățile de sănătate daneze, statele au fost împărțite în ʺdeschise/galbeneʺ și 

ʺînchise/portocaliiʺ. Lista acestor state este actualizată săptămânal. Lista statelor poate fi 

găsită pe https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/is-my-country-open-or-banned  

 

Deplasările cetățenilor Republicii Moldova în Danemarca rămân în continuare 

restricționate. Călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat. Lista acestor 

motive este menționată în rubrica ”Categorii Exceptate”.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Regulile generale pentru intrarea în Danemarca: 

▪ La intrarea în țară se va prezenta obligatoriu testul negativ la COVID-19 făcut 

cu cel mult 24 de ore înainte de intrare pe teritoriul Danemarcei (copii sub vârsta 

de 12 ani sunt exceptați de această obligativitate). Testul se va prezenta în una din 

limbile scandinave, engleză, germană, italiană, franceză sau spaniolă. 

▪ Potrivit autorităților daneze, începând cu 9 ianuarie, toate statele au fost introduse 

în lista statelor cu risc epidemiologic sporit. În context, toate deplasările în 

străinătate sunt considerate neesențiale. Măsurile respective se justifică de 

răspândirea rapidă în Danemarca a noii tulpinii SARS-CoV-2 de proveniență 

britanică. 

▪ Totodată, dacă persoana manifestă simptome clare, cum ar fi tuse, febră, 

dificultăți de respirație, intrarea în țară nu va fi permisă; 

▪ Aprobarea prealabilă de intrare în Danemarca nu este posibilă; 

▪ Linia de asistență a poliției daneze pentru persoanele noi sosite: +45 7020 6044 

Persoanele care posedă un permis de ședere în Danemarca (categoria de cetățeni 

care este exceptată de prezentarea testului negativ la COVID-19 la intrarea în 

țară): 

▪ La intrarea în țară, în cazul unor călătorii neesențiale, se impune un regim de 

autoizolare pe un termen de 10 zile. Termenul poate fi redus în baza unui test 

negativ la COVID-19, începând cu a 4-a zi de din momentul sosirii în Danemarca; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmup.gov.hr%2Fuzg-covid%2F28621%3Ffbclid%3DIwAR2ljMa4she1hSlyT7pI8xdTL2FxmRFaZ0P1xdofj_A98AtlNwQKyIm9K8o&h=AT3kQehKXAW2Q6Two06YcFVLMbTzHJ_P2r-P3guyN_IRHwcymuOav0-wgHJvPxandBJamvaD_z7LoKQOm3haoolmmNmVSfYJkTT7AW0KKd5Lua40qQzivtUKUjVNlFnMQDAN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lLIgwS_YDKDlYhGyf40_HoGCiaFhrs_-e-dW8HPUWHwzmvNmPplNozdfyLYzDPIRd-KbdaH86KxwTgPylbazHzT_mYCArKMaeSAVXDbjQJAjZP5txyprU0BmodGYzZ1MifaPoSp2NXJk848Z1MzbwlLrYIcKjaEMYs9JcVu8E8fQeUSg9MqiDenOAJi9A1ZZnd5Il6LoJHXEx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmup.gov.hr%2Fuzg-covid%2F28621%3Ffbclid%3DIwAR2ljMa4she1hSlyT7pI8xdTL2FxmRFaZ0P1xdofj_A98AtlNwQKyIm9K8o&h=AT3kQehKXAW2Q6Two06YcFVLMbTzHJ_P2r-P3guyN_IRHwcymuOav0-wgHJvPxandBJamvaD_z7LoKQOm3haoolmmNmVSfYJkTT7AW0KKd5Lua40qQzivtUKUjVNlFnMQDAN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lLIgwS_YDKDlYhGyf40_HoGCiaFhrs_-e-dW8HPUWHwzmvNmPplNozdfyLYzDPIRd-KbdaH86KxwTgPylbazHzT_mYCArKMaeSAVXDbjQJAjZP5txyprU0BmodGYzZ1MifaPoSp2NXJk848Z1MzbwlLrYIcKjaEMYs9JcVu8E8fQeUSg9MqiDenOAJi9A1ZZnd5Il6LoJHXEx
https://www.facebook.com/MoldovainGermany/
https://www.facebook.com/MoldovainGermany/
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/is-my-country-open-or-banned


▪ În cazul unor deplasări esențiale (de ex. în interes de serviciu), efectuarea 

neîntârziată a unui test la COVID-19 la sosire este ferm recomandată care prevede 

inclusiv regimul de autoizolare până în momentul recepționării rezultatului 

negativ al testului.  

I. Muncă, afaceri, studii 

▪ aveți un permis de muncă valabil pentru Danemarca; 

▪ pentru a participa la întâlniri etc. ca parte a muncii dvs.; 

▪ pentru a efectua servicii sau a transporta mărfuri în sau din Danemarca; 

▪ sunteți student în Danemarca; 

▪ aveți un stagiu în Danemarca; 

(a) Dacă munciți în Danemarca, intrarea este posibilă în baza unui contract de muncă 

valabil. Se va prezenta obligatoriu extrasul salarial pentru luna precedentă. 

(b) Dacă participați la o întâlnire de afaceri, prezentarea dovezii relației de muncă este 

obligatorie. De asemenea, urmează a fi prezentate informații legate de data și ora la care 

are loc întâlnirea. Adițional, se prezintă detaliile de contact ale persoanei cu care 

urmează să vă întâlniți. 

(c) Dacă prestați servicii de transport de bunuri în/din Danemarca, prezentarea unor 

documente oficiale în acest sens este obligatorie. 

(d) Dacă studiați în Danemarca (act de confirmare din partea instituției de învățământ 

care certifică înmatricularea la studii și faptul că studiile nu pot fi desfășurate online. 

Sosirea în Danemarca trebuie să aibă loc cât mai aproape de începerea programului de 

studii).  

(e) Dacă sunteți stagiar (urmează a fi prezentat o scrisoare de confirmare emisă de o 

instituție de învățământ străină din care să reiasă că stagiul reprezintă un element 

obligatoriu în cadrul programului educațional, precum și un contract de stagiu cu 

compania daneză la care urmează să fie efectuat stagiul). 

II. Aspecte de ordin privat 

▪ sunteți partenerul, părintele, etc. unei persoane rezidente în Danemarca; 

▪ pentru îngrijirea copiilor minori; 

▪ dacă sunteți soțul, partenerul de viață, logodnicul, iubita, părintele , fratele, 

bunicul, copilul, nepotul sau vitregul unui cetățean danez rezident în străinătate; 

▪ dacă sunteți îngrijitorul principal al minorilor care trăiesc în Danemarca; 

▪ dacă doriți să vizitați o persoană grav bolnavă sau pe moarte și sunteți soțul, 

partenerul de viață (live-in partner), iubita, copiii, nepoții, vitregii, nepoții 

vitregi, frații, părinții, bunicii, socrii; 

▪ dacă trebuie să participați la nașterea iminentă a copilului dumneavoastră cu 

acordul viitoarei mame; 

▪ dacă doriți să continuați tratamentul la o instituție de sănătate daneză; 

▪ trebuie să participați la o înmormântare; 

 

(a) Sunteți partener, părinte etc. al unei persoane rezidente în Danemarca. Puteți intra 

în Danemarca dacă sunteți soție/soț; logodnică/logodnic; iubită/iubit (cu o relație, în 

mod normal, de peste 3 luni); părinte sau părinte vitreg; soră/frate sau soră/frate vitreg; 

bunic sau bunic vitreg; copil sau copil vitreg; nepot sau nepot vitreg al unui cetățean 

danez sau unei persoane străine rezidentă și cu dreptul legal de a intra în Danemarca.  

Documente relevante care să ateste aceste relații sunt: certificat de căsătorie, certificat 

de naștere, copie a cardului de sănătate danez (yellow card) aparținând persoanei la care 

veniți. Natura și durata relației poate fi dovedită și cu o declarație solemnă (care intră 



sub incidența Codului Penal danez, art. 163), prezentată în original sau copie, din partea 

persoanei rezidente în Danemarca. Aceasta poate fi accesată la: 

https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/04-declaration-solemn-

declaration-on-relationship-for-use-in-connection-with-

entry.pdf?la=en&hash=318F49B80048C36FE41843738EE018E71C2171CF. 

(b) Sunteți rudă sau într-o relație cu o persoană în stare de sănătate critică sau terminală. 

Trebuie dovedită relația cu persoana bolnavă și acceptul acesteia transmis de personalul 

medical relevant. 

(c) Continuați un tratament medical administrat de autoritățile daneze de sănătate, în 

baza unei note din partea spitalului. 

(d) Participați la o înmormântare, în baza unor documente doveditoare. 

(e) Participați la o procedură judiciară, prezentarea citației fiind obligatorie. 

(f) Dețineți o casă de vacanță sau barcă sau sunteți rezident permanent într-un camping 

danez, în baza unor documente doveditoare. 

Persoanelor care se întorc din țări „închise” le este recomandată ferm carantina de 14 

zile. Este obligatorie prezentarea unui test negativ pentru infecția cu COVID-19, prelevat 

cu maximum 72 ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Danemarcei, inclusiv 

prezentarea certificatului aferent completat, disponibil la:  

https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/01-

erklaering_covidtest_v4.pdf?la=en&hash=22FC0395874384B8BC14C1048E268CF76

96E2973)  

IMPORTANT 

Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Danemarcei aparține 

exclusiv ofițerului de frontieră. 

 

Pentru cazuri individuale este recomandat să fie apelată linia telefonică specială a Poliției 

daneze dedicată întrebărilor legate de traversarea frontierei daneze: 0045 70206044 

(luni-vineri 8.00-16.00 și în weekend și sărbători legale 9.00-12.00). 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Autoritățile daneze precizează că tranzitul este permis doar dacă este legat de o călătorie 

în scop turistic într-o altă țară decât Danemarca, cu prezentarea dovezii unei rezervări la 

o unitate de cazare în afara Danemarcei. Teritoriul danez urmează a fi părăsit cât mai 

direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor 

specifice de protecție impuse în contextul crizei epidemiologice. 

 

Persoanele care manifestă simptome clare de infecție (tuse, febră, dificultăți de 

respirație) nu li se va permite tranzitarea teritoriului Danemarcei. Mai multe informații 

sunt disponibile în limba engleză pe https://politi.dk/en/coronavirus-in-

denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in-transit 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN (valabile până la 5 aprilie 2021): 

 

https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/04-declaration-solemn-declaration-on-relationship-for-use-in-connection-with-entry.pdf?la=en&hash=318F49B80048C36FE41843738EE018E71C2171CF
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/04-declaration-solemn-declaration-on-relationship-for-use-in-connection-with-entry.pdf?la=en&hash=318F49B80048C36FE41843738EE018E71C2171CF
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/04-declaration-solemn-declaration-on-relationship-for-use-in-connection-with-entry.pdf?la=en&hash=318F49B80048C36FE41843738EE018E71C2171CF
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/01-erklaering_covidtest_v4.pdf?la=en&hash=22FC0395874384B8BC14C1048E268CF7696E2973
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/01-erklaering_covidtest_v4.pdf?la=en&hash=22FC0395874384B8BC14C1048E268CF7696E2973
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/01-erklaering_covidtest_v4.pdf?la=en&hash=22FC0395874384B8BC14C1048E268CF7696E2973
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in-transit
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/persons-in-transit


➢ Începând cu data de 9 decembrie 2020 au fost instituite noi măsuri de tip lockdown 

în mai multe municipalități ale Danemarcei; 

➢ Magazinele care ocupă o suprafață ce nu depășește 5000 m.p. vor fi redeschise; 

Magazinele ce depășesc această suprafață vor activa doar în baza unor programări 

prealabile; 

➢ Numărul de participanți la evenimentele sportive desfășurate în aer liber vor fi 

extinse la 25 de persoane. Prezența la aceste evenimente va fi permisă doar în 

baza prezentării unui test negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de 

evenimentul propriu-zis; 

➢ Serviciile medicale vor fi prestate în continuare; 

➢ Elevii din clasele liceale vor reveni la școală. Totodată se va impune 

obligativitatea testării aleatorii de 2 ori pe săptămână a elevilor cu vârsta de peste 

12 ani; 

➢ Universitățile vor activa în regim online;  

➢ În unele regiuni, numărul participanților la orice tip de adunare publică va fi 

ridicat de la 5 la 10 persoane, ceea ce va permite reluarea unor profesii liberale; 

➢ Barurile și restaurantele vor continua activitatea în regim take away; 

➢ Funcționarii publici, după posibilitate, vor activa la distanță; 

➢ Centrele de fitness, piscinele, teatrele, facilitățile sportive (cu excepția celor 

pentru profesioniști) vor fi închise; 

➢ Purtarea măștii în locuri publice este obligatorie; 

➢ Se instituie interdicția comercializării băuturilor alcoolice după ora 22:00; 

➢ Serviciile religioase se vor desfășura pentru cel mult 50 de persoane, în aer liber. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informații legate de recomandări pentru toate statele pot fi accesate la:  

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/. 

 

Programările pentru test la COVID-19 se pot efectua pe pagina de web: 

www.coronaprover.dk. 

  

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania (acreditată prin 

cumul pentru Danemarca) 

https://germania.mfa.gov.md/ro  

 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei 

https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/  

 

Ambasada Regatului Danemarcei în Republica Moldova (cu sediul la București) 

https://moldova.um.dk/   

 

Estonia 

 

 

Informația actualizată la: 02.04.2021 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE (modificate începând cu data de 05 aprilie 2021): 

Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 05 aprilie 2021, unele modificări în deciziile 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
http://www.coronaprover.dk/
https://germania.mfa.gov.md/ro
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://moldova.um.dk/
https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Moldova-to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768
https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Moldova-to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768


privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-

19 potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică pasagerilor care sosesc în Estonia 

dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, sau spațiul 

Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu o rată de infecție sub 150 de 

persoane la 100 000 locuitori. Limita respectivă este revizuită săptămânal, în fiecare zi 

de vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare începând cu ziua de luni a următoarei 

săptămâni. 

Persoanele care sosesc în Estonia din statele în care rata de infectare COVID-19 este 

mare, trebuie testate atât înainte, cât și după intrarea în Estonia. 

Începând cu 25 ianuarie 2021, persoanele care sosesc în Estonia din statele cu o rată de 

infecție mare și care doresc să fie scutite de la cerința de autoizolare, li se va cere să facă 

un test COVID-19 PCR. 

Începând cu 15 ianuarie, persoanele care doresc să fie scutite de obligația de a se 

autoizola timp de 10 zile la sosirea lor în Estonia, trebuie să fie supuse testării PCR 

coronavirus cu până la 72 de ore înainte de a ajunge în Estonia. Un al doilea test poate fi 

făcut în Estonia nu mai devreme decât în a șasea zi de la primul test făcut în străinătate. 

O persoană va fi scutită de obligația de autoizolare de 10 zile dacă rezultatele ambelor 

teste sunt negative. 

Persoanele care nu au fost testate pentru COVID-19 cu până la 72 de ore înainte de a 

ajunge în Estonia pot face primul test imediat după sosirea lor în Estonia și al doilea test 

nu mai devreme decât în a șasea zi de la primul test. Autoizolarea de 10 zile poate fi 

încheiată mai devreme dacă rezultatele ambelor teste sunt negative. 

Începând cu 05 aprilie, cei care ajung în Estonia (inclusiv cetățenii și rezidenții estonieni) 

și care vin din țările europene care au înregistrate un număr cumulat de teste pozitive ale 

virusului de peste 150 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, trebuie să rămână în 

izolate. Obligația autoizolării nu se extinde la cazurile în care cifra respectivă este mai 

mică de 150. 

Având la bază rata de infectare coronavirus, în perioada 05 – 11 aprilie o restricție de 10 

zile privind libera circulație se va aplica pasagerilor care sosesc în Estonia din 

următoarele țări europene: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, 

Croația, Franța, Finlanda, Norvegia, Irlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, 

Letonia, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Polonia, Suedia, Spania, România, San 

Marino, Slovacia, Slovenia, Elveția și Vatican. 

Restricția privind libera circulație nu se aplică pasagerilor care sosesc dintr-o țară cu o 

rată de infecție sub 150 de persoane la 100 000 de locuitori în ultimele 14 zile: 

Danemarca, Islanda, Portugalia, Liechtenstein și Regatul Unit. 

Guvernul a luat o decizie de încetare a reglementării speciale privind intrarea în Estonia 

din statele baltice și Finlanda, excepție făcându-se pentru orașele de frontieră Valga și 

Valka. Astfel, toate persoanele care intră din Letonia, Lituania și Finlanda se vor supune 

reglementărilor generale aplicate privind călătoriile în Estonia, adică necesității de 

autoizolare pentru o perioadă de 10 zile. Excepție de la cerința de autoizolare vor fi 

persoanele care s-au tratat de COVID-19 sau a finalizat ciclul complet de vaccinare în 

ultimele șase luni. 

 

Reglementările speciale valabile stabilite cu privire la sosirile din Regatul Unit vor fi 

ridicate și vor intra în schimb reglementările generale de călătorie. 

 

O informație suplimentară privind testarea poate fi găsită pe pagina Consiliului Estonian 

de Sănătate și pe pagina web: https://koroonatestimine.ee   

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

https://koroonatestimine.ee/


Cerința de autoizolare timp de 10 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; cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către 

țara de reședință, perioada care nu va depăși 48 de ore. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (modificate începând cu data de 01 septembrie 

2020): 

 

cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de reședință, 

perioada care nu va depăși 72 de ore. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Pentru a contracara o răspândire mai mare a COVID-19, sunt introduse restricții 

suplimentare începând cu 11 martie până la 11 aprilie în întreaga țară. Mai precis: 

Toate instituțiile de învățământ din țară vor trece la învățământul la distanță, iar 

magazinele care nu vând bunuri de primă necesitate vor fi închise, cu excepția 

magazinelor alimentare, farmaciilor, stațiilor de alimentare cu produse petroliere, 

cafenelele și restaurantele vor putea presta servicii doar în regim „take away”; activitățile 

sportive vor putea fi desfășurate doar în aer liber cu respectarea regulii „2+2”; sunt 

interzise toate activitățile cu caracter public, iar adunările și activitățile cu caracter 

religios sunt permise cu participarea a unui număr de până la 10 persoane. În spații 

deschise și transport public, de asemenea, va fi aplicată regula „2+2”, ceea ce înseamnă 

că au dreptul împreună să se deplaseze până la două persoane cu păstrarea distanței de 

doi metri de alte persoane, cu excepția familiilor și a situațiilor, când această regulă nu 

este posibil de îndeplinit.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers  

https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248  

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn https://estonia.mfa.gov.md  

 

Ambasada Estoniei în Republica Moldova https://bucharest.mfa.ee 

 

Franța 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

Stare de urgență sanitară: DA 

Începând cu 17 octombrie 2020, în Franța este instituită din nou stare de urgență sanitară.  

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, este interzisă circulația între orele 18:00 – 06:00 

(couvre feu) pe tot teritoriul Franței, cu excepția motivelor imperative, în acest caz fiind 

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248
https://estonia.mfa.gov.md/
https://bucharest.mfa.ee/
https://www.facebook.com/MoldovainFrance
https://www.facebook.com/MoldovainFrance


necesară prezentarea obligatorie a atestării pentru deplasare care poate fi descărcată pe 

pagina Ministerului de Interne al Franței - https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-

actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu  

- Deplasările între domiciliu și locul de exersare a activității profesionale sau locul de 

studii, deplasările profesionale care nu pot fi amânate; 

- Deplasările pentru consultații sau tratamente medicale care nu pot fi asigurate la 

distanță și nu pot fi amânate sau pentru procurarea medicamentelor; 

- Deplasările din motiv familial imperativ, pentru a oferi asistență persoanelor 

vulnerabile sau în situație precară sau pentru a avea grijă de copii; 

- Deplasările persoanelor cu dizabilități cu însoțitor; 

- Deplasările pentru a participa la misiuni de interes general sau la convocările judiciare 

sau administrative și programări pentru servicii publice; 

- Deplasările legate de tranzit feroviar sau aerian pentru deplasările la distanță lungă; 

- Deplasările scurte, în raza maximală de 1 km în jurul domiciliului, pentru a însoți 

animale de companie. 

 

Restricții de intrare și categoriile exceptate:  

Măsuri suplimentare de izolare în zilele de sâmbătă și duminică sunt adoptate la nivel 

local în regiunile Alpes-Maritimes și zona Dunkerque. 

Regulile privind intrarea în Franța pentru călătoriile din afara1 spațiului european  

Începând cu 31 ianuarie 2021, Franța a închis frontierele pentru călătoriile din/în afara 

spațiului european, cu excepția următoarelor categorii de persoane și motive de urgență. 

Sursa informației: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage – punctul 4 

Persoanele care călătoresc în Franța din afara spațiului european trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

- să facă parte din categoria de călători pentru care se permite intrarea în Franța din 

afara spațiului european (conform listei de mai jos) 

- să prezinte justificativele privind motivul imperios de călătorie (conform listei de 

mai jos) 

- să prezinte un test PCR Covid-19 negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de 

îmbarcare (pentru persoanele cu vârsta de peste 11 ani) 

- să completeze declarația de onoare privind absența simptomelor de Covid  

- să prezinte angajamentul de onoare de a se supune unui eventual test antigenic sau 

examen medical la sosire în Franța; 

- să prezinte angajamentul de onoare de a se izola pentru 7 zile, eventual în locul 

indicat de autoritățile franceze, precum și de a efectua un test PCR la sfârșitul 

perioadei de izolare. 

Categoriile de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului 

european 

1. Cetățean de naționalitate franceză, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, 

parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor, cu 

reședința principală în Franța (valabilă numai dacă plecarea din Franța 

continentală este înainte de 31 ianuarie 2021 sau justificat de un motiv imperios); 

 
 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


2. Cetățean francez care certifică faptul că motivul de călătorie corespunde unuia 

din următoarele motive excepționale familiale, medicale sau profesionale; 

3. Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, 

Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, precum și 

soțul/soția acestora (căsătorit, uniune civilă, 

partener, la prezentarea justificativelor) și copiii lor, care își au reședința 

principală în Franța (valabil numai dacă plecarea din Franța continentală este 

înainte de 31 ianuarie 2021 sau a fost justificată de un motiv excepțional); 

4. Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, 

Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, care certifică 

faptul că motivul de călătorie corespunde unuia din următoarele motive 

excepționale familiale, medicale sau profesionale; 

5. Cetățean britanic și membri ai familiei sale care sunt beneficiari ai acordului de 

retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană de Energie Atomică; 

6. Cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau 

european sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța 

sau care se află în tranzit prin Franța către reședința sa principală într-o țară a 

Uniunii Europene; 

7. Cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională; 

8. Titularul unui pașaport oficial; 

9. Cetățean străin care lucrează într-o misiune diplomatică sau consulară sau 

organizație internațională care are sediul sau un birou în Franța, precum și soțul / 

soția și copiii; 

10. Cetățean străin din țări terțe care se află în Franța din motive profesionale 

imperioase, sub acoperirea unui ordin de misiune emis de statul de origine; 

11. Cetățean străin care se află în Franța la invitația autorităților franceze în cadrul 

unei acțiuni de cooperare; 

12. Profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva 

Covid-19 sau recrutat ca stagiar asociat; 

13. Echipaj sau personal străin care operează zboruri de pasageri și marfă sau care 

călătoresc în calitate de pasager către baza de plecare sau antrenare; 

14. Cetățean străin care asigură transportul internațional de mărfuri; 

15. Șofer sau echipaj de autobuz sau tren de călători; 

16. Membru al echipajului sau persoana care operează o navă comercială, inclusiv 

nava de croazieră sau de pescuit; 

17. Student care deține o viză de ședere lungă (VLS), o viză de scurtă ședere (VCS) 

pentru studii sau pentru stagii (cu excepția VCS Concours) sau care vine pentru 

mai puțin de 90 de zile dintr-o țară scutită de VCS, sau minori la școală, care 

justifică un loc de cazare în Franța; 

18. Profesor sau cercetător angajat sau invitat de o instituție sau laborator de 

învățământ de cercetare franceză care călătorește în scopuri de studiu și predare; 

19. Cetățean al unei țări terțe cu un „pașaport de talent” VLS sau un angajat detașat 

TIC „VLS”, soțul și copiii săi; 

20. Cetățean al unei țări terțe care pleacă în Franța pentru a primi tratament într-o 

instituție medicală - spital public sau privat; 

21. Cetățean străin care se mută în Franța ca parte a exercitării drepturilor de custodie 

recunoscută prin hotărâre judecătorească; 

22. Cetățean al unei țări terțe, lucrător umanitar sau voluntar internațional; 



23. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată pentru 

reîntregirea familiei sau reîntregirea familiei a refugiaților, beneficiarii protecției 

subsidiare și apatrizii. 

Motivele excepționale de ordin personal și familial: 

- Decesul unui membru al familiei în linia directă a unui frate sau soră / Vizită la o 

persoană a cărei pronostic vital este angajat, pentru membrii familiei în linie directă 

Documente necesare: act sau certificat de deces, certificat medical care să 

stabilească situația persoanei al cărei pronostic vital este angajat 

- Custodia copilului de către părinte învestită de autoritatea părintească sau al cărei 

drept de custodie este recunoscut de către o decizie a justiției 

Documente necesare: hotărârea instanței și document justificativ pentru locul de 

reședință. 

- Asistență persoanelor în vârstă, bolnavi sau cu dizabilități care nu au alt sprijin 

Documente necesare: documente care stabilesc relația dintre îngrijitor și persoana 

asistată și care atestă situația persoanei asistate 

- Convocarea de către o autoritate judiciară sau administrativă 

Document necesar: citare de către autoritatea administrativă sau judiciară 

- Imposibilitatea legală sau economică de a rămâne pe teritoriul în care se află 

persoana respectivă 

Documente necesare: permis de ședere expirat, act de concediere etc. 

- Siguranța persoanei (protecția copilului și lupta împotriva călătoriilor ilicite de copii 

în străinătate / protecții pentru victimele violenței domestice) 

Documente necesare: Orice document care stabilește materialitatea faptelor 

- Revenire la reședința principală când călătoria a fost începută înainte de 31 ianuarie 

2021 

Documente necesare: dovada reședinței principale, prezentarea biletului de 

întoarcere în cadrul unui bilet dus-întors, călătoria de plecare trebuie să fie înainte 

de 31 ianuarie 2021 

- Studenți la începutul, reluarea sau sfârșitul ciclului de studiu 

Document necesar: certificat școlar emis de instituție 

Motivele excepționale de ordin medical: 

- Urgență medicală vitală (pentru persoană, precum și pentru o persoană însoțitoare, 

dacă prezența lor este esențială) 

Documente necesare: certificat medical, dovada spitalizării programate etc. 

Motivele excepționale de ordin profesional: 

- Misiuni esențiale pentru desfășurarea unei activități economice, care necesită o 

prezență la fața locului care nu poate fi amânată și a cărei amânare sau anulare ar avea 

consecințe évident disproporționate sau ar fi imposibilă (inclusiv profesioniști în 

transport) 

Documente necesare: certificat de la angajator, card profesional pentru echipajele de 

transport - transport internațional de marfă, transport internațional de călători, 

transport internațional maritim 

- Profesioniști din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid 19 sau 

participă la cooperarea de interes major în probleme de sănătate 

Document necesar: card profesional 

- Misiuni unice legate de exercitarea prerogativelor autorității publice (inclusiv misiuni 

diplomatice) care nu pot fi amânate sau amânate 

Document necesar: card profesional, ordin misiune 



- Sportivi profesioniști de nivel înalt pentru participarea la întâlniri validate de 

Ministerul Sportului 

Documente necesare: card profesional, certificat eliberat de organizator și Ministerul 

Sportului al Franței. 

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 

 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Republica Federală Germania, precum și pe pagina de facebook a 

Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt. 

 

STARE DE URGENȚĂ: nu este instituită. Republica Federală Germania a declarat 

”stare de pandemie”. 

  

RESTRICȚII DE INTRARE În baza recomandării Consiliului Uniunii Europene 

9208/20 din 30 iunie 2020 privind relaxarea măsurilor de control la frontieră pentru unele 

statele din afara UE și restricționarea temporară a călătoriilor care nu sunt necesare, 

începând cu 2 iulie 2020, Republica Federală Germania a ridicat restricțiile de călătorie 

pentru unele țări care sunt incluse în așa-numita ”listă pozitivă” (revizuită periodic).  

 

Deplasările cetățenilor Republicii Moldova în Republica Federală Germania rămân în 

continuare restricționate. Călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat. 

Lista acestor motive este menționată în rubrica ”Categorii Exceptate”. 

 

Autoritățile germane au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le 

diferenția în dependență de gravitatea situației pandemice în țară. 

 

➢ Categoria I – zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului 

SARS-CoV-2; 

➢ Categoria II – zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de 

SARS-CoV-2 (începând cu 14 martie 2021, Republica Moldova este inclusă în 

această categorie); 

➢ Categoria III – zone de risc. 

 

Mai multe detalii la subiect, le găsiți accesând pagina web a Institutului Robert Koch: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există 

motive care pot fi certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei, printre care: 

 

(a) permis de ședere/domiciliul legal; 

(b) contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, 

transportului de mărfuri; 

(c) reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură 

primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile 

diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate; 

https://md.ambafrance.org/Condi%C8%9Biile-de-intrare-pe-teritoriul-francez
https://www.facebook.com/MoldovainGermany/
https://www.facebook.com/frankfurt.mfa.md
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.


(d) tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului 

este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 

însoțitori; 

(e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a 

elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de 

învățământ. 

 

În cazul călătoriilor personalului calificat, urmează a fi prezentat contractul de muncă și 

un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar 

prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Confirmarea 

certificatului de către Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea 

facilita intrarea în RFG. Studenții ai căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta 

un certificat al instituției de învățământ în acest sens. 

 

Vizitele de scurtă durată în scopuri de familie sunt permise (important: doar pentru rude 

de gradul I și II, precum soț, soție și copii minori), cu condiția că soțul/soția are un permis 

de ședere legal pe teritoriul Germaniei. În cazul respectiv, urmează a fi prezentate 

documentele de stare civilă (i.e. certificatul de căsătorie, certificatul de naștere) care 

urmează a fi legalizate și supralegalizate în mod corespunzător. 

 

Vizitele simple de familie pentru rudele de gradul I-II (i.e. copii care au atins majoratul, 

părinții copiilor majori, frații și buneii) nu sunt permise, cu excepția celor 

”indispensabile”, precum înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de 

îmbolnăvire gravă. În cazurile respective, urmează a fi prezentate documentele care 

certifică circumstanțele date și care justifică necesitatea stringentă de călătorie în RFG. 

 

De asemenea, sunt permise călătoriile în RFG în scopul încheierii căsătoriei cu un 

cetățean german. În cazul unor deplasări de scurtă durată în RFG în scopul vizitării 

partenerului de viață (prieten/prietenă) în raport cu care există o relație de lungă durată, 

este nevoie de a prezenta invitația partenerului/partenerei cet. german, copia pașaportului 

acestuia, o declarație de existență a relației a ambilor parteneri, precum și altor 

documente care demonstrează legătura între aceștia (de ex. poze, corespondența 

electronică, mesaje de pe rețelele de socializare, etc.). 

 

Precizăm însă că prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul 

Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră. 

 

Începând cu data de 11 ianuarie 2021, persoanele care sosesc în Germania după ce s-au 

aflat în ”zona de risc” (inclusiv Republica Moldova), oricând în ultimele 10 zile înainte 

de intra pe teritoriul Germaniei, urmează să prezinte un test PCR sau antigen negativ 

pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în 

Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză.  

 

Persoanele care sosesc din ”zonele de risc”, după intrarea în Germania, urmează să se 

autoizoleze pe termen de 10 zile (i.e. carantină). Verificarea îndeplinirii acestei obligații 

este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor introduse în 

fișa epidemiologică de către călător. 

 

Termenul carantinei poate fi redus cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu 

a 5-a zi după ce a intrat pe teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării 

autorităților germane competente despre rezultatul negativ al testării. Testul pentru 

COVID-19 se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul 



sănătății plasează pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe 

informații le puteți obține apelând la 116 117.  

 

În cazul vizitelor din motive familiale (i.e. soț/soție, rude de gradul I și II), pentru 

tratament medical care nu comportă amânare, în cazul profesării unui job în domenii de 

importanță majoră sau efectuării unei deplasări în interes de serviciu (a cărei urgență 

poate fi justificată) care nu durează mai mult de 5 zile, persoana poate fi exceptată de la 

obligativitatea șederii în carantină la sosirea în Germania, cu condiția prezentării unui 

test negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior intrării pe teritoriul 

Germaniei. Rezultatul testului urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză. 

 

IMPORTANT 

 

Persoanele urmează să notifice autoritatea locală responsabilă pentru domeniul sănătății. 

Aceasta poate fi identificată în funcție de cod poștal al localității unde urmează a fi 

efectuată carantina, disponibilă online pe https://tools.rki.de/PLZTool/.  

 

În context, persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu 

includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare 

în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. 

 

În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a 

condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 

25.000 EUR. 

 

Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune 

măsurile 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/. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Tranzitarea teritoriului german se permite în condițiile în care nu există căi alternative şi 

dacă există consimțământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul 

german urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte 

persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei 

epidemiologice. 

 

Condițiile de tranzitare: 

 

(1) durata aflării pe teritoriul Germaniei urmează a fi limitată la perioada necesară 

pentru tranzitarea Germaniei în drum spre destinația finală; 

 

(2) intrarea în statul-destinație finală este permisă călătorului (aceasta se 

demonstrează prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al 

statului respectiv, biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul 

respectiv, etc.). 

 

(3) Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Federale Germania pe cale 

aeriană având o escală pe un aeroport din Germania (inclusiv persoanele care trec 

prin zona internațională de tranzit) urmează să prezinte un test PCR sau antigen 

negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior 

deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau 

https://tools.rki.de/PLZTool/
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesregierung.de/


engleză. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

În contextul deciziilor autorităților federale din 13.12.2020, 05.01.2021, 19.01.2021, 

10.02.2021, 04.03.2021 și 23.03.2021 cu privire la aprobarea noilor măsuri de 

restricționare pe teritoriul Republicii Federale Germania au fost instituite următoarele 

măsuri de tip lockdown care se vor menține cel puțin până la 18 aprilie 2021, printre 

care: 

 

▪ Magazinele de vânzare cu amănuntul vor fi închise cu excepția magazinelor 

alimentare, piețelor săptămânale, farmaciilor, stațiilor Peco, drogheriilor, oficiilor 

poștale și celor bancare, florăriilor, etc. 

▪ Barurile și restaurantele vor continua activitatea în regim take away. Consumul la 

fața locului rămâne interzis; 

▪ Serviciile medicale vor fi prestate în continuare; 

▪ Întâlnirile private sunt permise într-un cerc de oameni ce nu depășește 5 persoane de 

la cel mult 2 gospodării, fără a lua în calcul copiii până la vârsta de 14 ani. 

▪ Funcționarii publici, precum și angajații din sfera privată, după posibilitate, vor 

activa la distanță (i.e. home office); 

▪ Serviciile/ceremoniile religioase vor fi permise cu respectarea regulilor igienice 

prestabilite și, după caz, în format digital. 

▪ Grădinițele și instituțiile de învățământ preuniversitar vor activa cu respectarea strictă 

a condițiilor sanitare și regulamentelor locale instituite în contextul pandemiei; 

▪ Călătoriile private care comportă amânare, inclusiv vizitarea rudelor, urmează a fi 

evitate; 

▪ Evenimentele publice de divertisment vor fi interzise în această perioadă. Teatrele, 

sălile de concert, operele și cinematografele vor fi închise. 

▪ Cazările la hotele în scopuri turistice vor fi interzise. Excepții vor constitui doar 

cazurile de urgență. 

▪ În magazine și alte puncte de comercializare se va permite aflarea unui singur client 

pe o suprafață de 10 m2. 

▪    Purtarea măștilor medicinale de tip FFP2, KN95 în spațiile închise este obligatorie 

cu respectarea regulilor de igienă și păstrarea distanței sociale (1,5 m). Masca este 

obligatorie inclusiv în zonele aglomerate în care distanța socială nu poate fi asigurată. 

▪ Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) afectate de închiderile temporare vor beneficia 

de suportul financiar extraordinar din partea autorităților germane în vederea 

compensării veniturilor ratate și pierderilor financiare. 

▪  

▪ NOTĂ: În regiunile cu incidența cazurilor noi de infectări cu COVID-19 ce depășește 

100 de noi infectări la 100 000 locuitori în decursul ultimelor 7 zile, perimetrul de 

deplasare este redus la raza de 15 km de la locul de reședință, cu excepția cazurilor de 

extremă necesitate. Autoritățile locale vor introduce măsurile adiționale de relaxare a 

stării de lockdown în localitățile în care se atestă o incidență mai mică de 35 de cazuri a 

noilor infectări la 100 000 de locuitori în decursul ultimelor 7 zile. 

▪  

▪ Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land pot 

fi accesate pe pagina cancelariei federale a Germaniei. 

▪  

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

• În contextul deplasărilor în Republica Federală Germania, motivele de călătorie urmează 

a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Reamintim că decizia de a admite 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198


străinii în țară o are polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a fi respectată 

cu strictețe măsura carantinei/autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere caracterul 

descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, cetățenii urmează să 

se documenteze la direcția de sănătate publică în landul federal de destinație. Aceasta 

poate fi găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în caseta de căutare afișată 

pe pagina Institutului Robert-Koch - https://tools.rki.de/plztool/ 

 

Pentru informația aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta 

prospectul electronic publicat disponibil în limba română – 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_

RO.pdf?__blob=publicationFile 

 

precum și în limba rusă 

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer

_RU.pdf?__blob=publicationFile 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania 

https://germania.mfa.gov.md/ro  

 

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt 

https://frankfurt.mfa.gov.md/ro   

 

Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău 

https://chisinau.diplo.de/md-ro   

 

 

Grecia 

 
 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE : carantina timp de 7 zile 

 

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

 

TOATE persoanele care intenționează să călătorească în Grecia trebuie să 

completeze, cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea în țară, formularul PLF. 

 

Regula se aplică și cetățenilor greci și rezidenților permanenți ai Greciei care călătoresc 

din țară în străinătate (călătorii de ieșire). Ei trebuie să completeze formularul PLF 

înainte de plecarea lor din Grecia și să îl prezinte la punctele de control a frontierei. 

 

TOȚI călătorii trebuie să prezinte obligatoriu un rezultat negativ al testului Covid-

19 (PCR) efectuat cu până la 72 de ore înainte de sosirea în Grecia.  

Testul trebuie să fie în limba engleză, emis de un laborator acreditat. 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. 

 

https://tools.rki.de/plztool/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile
https://germania.mfa.gov.md/ro
https://frankfurt.mfa.gov.md/ro
https://chisinau.diplo.de/md-ro
https://www.facebook.com/MoldovainGreece
https://www.facebook.com/MoldovainGreece
https://travel.gov.gr/#/


Toți pasagerii care intră în Grecia din orice țară străină, inclusiv statele membre ale 

Uniunii Europene, trebuie să se autoizoleze fie la domiciliu (pentru rezidenți 

permanenți), fie la locul de reședință temporară declarat pe PLF, timp de 7 zile. Dacă 

vor rămâne în Grecia pentru o perioadă mai scurtă, restricția temporară este valabilă 

pentru acea perioadă de timp, adică până la plecarea lor. 

 

Călătoriile pentru rezidenții din afara UE sunt interzise  

 

Pe cale aeriană:  

Zborurile dinspre/spre Turcia rămân suspendate. 

 

Pentru rezidenții Rusiei, doar 500 de persoane pe săptămână au voie să intre în Grecia, 

cu zboruri care aterizează (numai) pe aeroporturile din Atena, Salonic și Heraklion. 

 

Zborurile între Grecia și Albania dar și Macedonia de Nord vor continua să fie operate 

doar pe Aeroportul Internațional Atena (AIA).  

 

Pe cale terestră:  

Toate frontierele terestre externe ale Greciei cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia 

sunt deschise doar „călătorilor esențiali”, în afară de Promachonas BCP din Bulgaria, 

care este deschisă și călătorilor menționați în lista țărilor de mai sus. 

 

„Călători esențiali” la granițele terestre: cetățenii greci, rezidenții permanenți ai Greciei, 

lucrătorii din transport și călătorii din motive profesionale esențiale pot intra din BCP 

Kakavia, Evzoni, Kipi (zilnic deschis doar 07:00 - 11:00). 

 

Pe cale maritimă:  

Este interzisă sosirea pe mare de iahturi private, nave de croazieră, feribot și orice alte 

nave de turism, indiferent de pavilion sau destinație în străinătate, precum și debarcarea 

pasagerilor de pe aceste bărci. 

 

Conexiunile cu Turcia și Albania este permisă doar pentru navele de marfă.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Pe cale aeriană: 

Cetățenii din următoarele țări sunt excluși de la interdicție: Marea Britanie, Singapore, 

Australia, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, 

Federația Rusă și Israel.  

 

Există o excepții și pentru membrii organizațiilor internaționale sau europene, indiferent 

de naționalitate, care intră pentru a lucra în Grecia sau pentru a tranzita prin Grecia, caz 

în care trebuie să demonstreze cu acte acest fapt.  

 

În cazul granițelor dintre Grecia și Macedonia de Nord, există o excepție suplimentară 

pentru personalul EULEX și membrii familiei acestora că este permisă intrarea din 

motive medicale pe teritoriul Greciei (BCP Evzoni). 

 

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.  



 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Pe întreg teritoriul țării: 

 

-  Circulația înafara unor motive stringente, este interzisă între orele 21:00 – 05:00 de 

Luni până Vineri, iar pentru weekend este interzisă circulația de la orele 17:00 – 05.00. 

Pentru cazurile excepționale în care se călătorește, după ora 21:00, cetățenii trebuie să 

aibă asupra sa buletin de identitate, precum și certificatul de tip A în format tipărit sau 

electronic; 

 

- Cetățenii se pot deplasa pentru nevoile primare din următoarele motive: deplasarea spre 

și dinspre serviciu, magazin alimentar, farmacie sau doctor după recomandare; bancă 

pentru servicii care nu pot fi efectuate online; însoțirea minorilor la școală; ceremonie 

funerară; deplasare spre părintele aflat în divorț pentru a asigura comunicarea cu copilul; 

sport în aer liber sau plimbare cu animal de companie.  

Deplasarea la serviciu se face conform unui certificat de circulație de tip A. Pentru 

celelalte situații de deplasare se va completa certificatul de tip B; 

 

- Circulația individuală se face în baza formularului completat sau a SMS-ului la nr. 

13033 de confirmare sau a unei declarații pe proprie răspundere scrisă de mână.  

- Formularele pot fi descărcate pe pagina: https://forma.gov.gr/; 

Rămân deschise: în continuare farmaciile, supermarketurile și centrele de prim ajutor; 

 

Rămân închise:  

• Toate instituțiile de învăţământ gimnazial, liceal şi universitar continuă orele în 

regim on-line; 

• Barurile, restaurantele, locurile de divertisment și instanțele de judecată;  

• Toate spațiile sportive și de agrement de asemenea rămân închise (cu excepția 

Ligii superioare de fotbal și baschet); 

 

Măsura privind interdicțiile de deplasare între prefecturi fără motiv întemeiat, rămâne în 

vigoare(cu excepția situațiilor de urgență); 

 

Reuniunile în familie, în spații închise, sunt permise pentru grupuri de maxim 9 

persoane.; 

 

Itensifiicarea prezenţei şi controalelor organelor de poliţie în zonele comerciale în 

vederea respectării măsurilor stricte pentru prevenirea aglomeraţiilor cum ar fi numărul 

maxim de clienți din magazin, distanțele de doi metri la casă și, desigur, utilizarea 

obligatorie atât în spații închise cât și în cele deschise pentru toată lumea. 

 

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/ 

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


 

Ambasada Greciei la București  

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

 

 

Irlanda 

 

 

Data, ora ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Începînd cu 6 aprilie curent ora 04:00 se introduce Carantină hotelieră OBLIGATORIE 

(pe cont propriu, cost €1875 ) tuturor pasagerilor indiferent de cetățenie, care vor traversa 

frontiera de stat a Irlandei pe sensul de intrare (pe cale aeriană sau maritimă), călătorind 

din sau tranzitînd REPUBLICA MOLDOVA, indiferent de deținerea testului negativ RT 

PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire în Irlanda sau chiar daca 

persoana este vaccinată!!!, deoarece Republica Moldova a fost inclusă în lista țărilor 

restricționate (lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, adoptată de către autoritățile 

irlandeze o puteți vedea aici).  

 

Această categorie de pasageri vor fi obligați, înainte de a călători în Irlanda, să-și 

rezerveze cazare într-un hotel prevăzut pentru carantină și să asigure achitarea șederii în 

avans. Informația detaliată privind procedura carantinei hoteliere mandatorie (pas cu 

pas), categorii de excepții, precum și lista hotelulilor cu prețuri și condiții o puteți găsi 

aici. 

 

Nerespectarea condiției de rezervare a hotelului din timp (fără argumentare rezonabilă) 

reprezintă infracțiune. Termenul prevăzut pentru carantina hotelieră obligatorie este 14 

zile. Cu toate acestea, pe parcursul cazării în hotelul stabilit, dacă persoana obține un test 

negativ RT PCT COVID-19, efectuat în ziua a zecea, perioada de carantină se va încheia 

imediat. Totodată, termenul de carantină poate fi prelungit în cazul în care un pasager va 

fi testat pozitiv în timpul șederii. 

 

Atenție! 

Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat va fi revizuită periodic de către autoritățile 

Irlandeze. Actualmente lista conține deja 58 de țări. 

 

Atenție! 

Completarea unui formular de localizare a pasagerilor  (www.gov.ie/locatorform) înainte 

de călătoria în Irlanda este obligatorie pentru toți cu anumite excepții. Nerespectarea 

acestei condiții reprezintă infracțiune (detalii puteți vedea aici). 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

Informația detaliată privind categoriile exceptate o puteți vedea aici. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Pasagerii în tranzit, care nu părăsesc portul sau aeroportul înainte de a călători în afara 

Irlandei și care dețin un test negativ RT PCR COVID-19, efectuat în termen de 72 de ore 

https://grecia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainIreland
https://www.facebook.com/MoldovainIreland
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#what-to-do-if-you-travel-to-ireland-from-high-risk-category-2-countries
https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/#your-quick-guide-to-irelands-new-quarantine-system
http://www.gov.ie/locatorform
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/#exemptions


de la sosirea lor în Irlanda, sunt scutiți de aplicarea măsurilor de carantină hotelieră 

obligatorie. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Toată Irlanda va rămîne la nivelul (V) de restricții ale Planului național “Resilience and 

Recovery: Living with COVID-19” pînă cel puțin 5 Aprilie 2021. Totodată Guvernul 

irlandez a decis să faciliteze redeschiderea în condiții de siguranță a școlilor și a 

serviciilor de îngrijire a copiilor, pe o bază precaută și pe etape, în lunile martie și aprilie. 

Detalii despre măsurile actuale în vigoare pot fi găsite aici.    

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-

covid-19/  

 

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-

form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/  

 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-

live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict 

 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-

live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict 

 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-

isolation.html 

http://www.inis.gov.ie/  

https://www.dublinairport.com/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Dublin 

https://irlanda.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Irlandei la București 

https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/ 

Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău 

https://www.facebook.com/HconsulateofIrelandMD/ 

 

Italia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ:  

 

Consiliul de Miniștri al Republicii Italiene a aprobat prelungirea, până la 30 aprilie 2021, a 

stării de urgență instituită anterior pe întreg teritoriul Republicii Italiene.  

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html
http://www.inis.gov.ie/
https://www.dublinairport.com/
https://irlanda.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/
https://www.facebook.com/HConsulateofIrelandMD/
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/


 

 

 

RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA:  

 

La 2 martie curent Guvernul Italiei a aprobat un nou decret-lege, aplicabil în perioada 6 martie 

2021 – 6 aprilie 2021, prin care menține în continuare măsurile restrictive în contextul 

combaterii pandemiei Covid 19, aplicate până în prezent pe criteriul diferențieri teritoriului 

național pe zone în dependență de numărul de îmbolnăviri înregistrate (roșu, portocaliu, 

galben). 

Textul integral al Decretului-lege al Guvernul Italiei din 2 martie curent poate fi accesat aici: 

http://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343 

 

De asemenea, pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale 

este disponibil un chestionar interactiv cu ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în 

vigoare cu privire la călătoriile din/spre Republica Italiană: 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

 

Persoanelor cărora li se permite intrarea în Republica Italiană, chiar dacă au călătorit în 

ultimele 14 zile în statele restricționate (inclusiv Republica Moldova), pentru 

următoarele motive:  

a) nevoile de muncă; 

b) urgență absolută; 

c) nevoile de sănătate; 

d) nevoile de studiu; 

e) întoarcerea acasă, la domiciliu sau la reședință; 

f) intrarea pe teritoriul național de către cetățenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, ale statelor parte a Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul Vatican; 

g) intrarea pe teritoriul național de către membrii familiei persoanelor fizice menționate 

la litera f), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004; 

h) intrarea pe teritoriul național a resortisanților țărilor terțe rezidente pe termen lung 

în temeiul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul 

resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, precum și resortisanții 

țărilor terțe al căror drept de ședere derivă din alte dispoziții europene sau din legislația 

națională; 

i) intrarea pe teritoriul național a membrilor familiei persoanelor fizice menționate la 

litera h), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004; 

l) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul sau reședința unei 

persoane menționate la literele f) și h), chiar dacă nu conviețuiește, dar există o dovadă 

de relație afectuoasă stabilă. 

Aceste persoane vor completa o declarație pe propria răspundere la îmbarcare sau la 

intrarea în Italia prin care vor furniza informațiile solicitate, inclusiv vor avea obligația 

să se autoizoleze pentru o perioadă de 14 zile. Declarația poate fi descărcată aici: 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-

frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-

italia.html. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

http://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html


Este permis tranzitarea teritoriul Republicii Italiene pentru cei care revin spre propriul 

domiciliu/țara de origine. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Activitatea instituțiilor de învățămâmnt  

Din data de 6 martie 2021 în zonele roșii activitățile cu prezența în școlile de toate nivelurile, 

inclusiv a instituțiilor preșcolare și elementare, sunt suspendate. Rămâne garantată 

posibilitatea desfășurării de activități față în față pentru elevii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale. În zonele portocalii și galbene, învățământul gimnazial și liceal se va 

desfășura cu prezența minimă de 50 % din elevi în clase și maxim de 75%. Activitatea 

didactică și educațională în cadrul instituțiilor preșcolare și elementare continuă să se 

desfășoare în întregime în prezență. În aceste zone președinții regiunilor vor putea dispune 

suspendarea activităților școlare în dependență de variația numărului de infecții (250 de 

infecții la 100 de mii de locuitori pe o perioadă de 7 zile), inclusiv agravarea situației 

epidemiologice. 

Deplasările pe teritoriul Italiei 

Potrivit actului normativ menționat rămâne interzisă circulația pe întreg teritoriul Italiei între 

orele 22.00-05.00. De asemenea sunt interzise deplasările între regiuni, chiar dacă acestea se 

află în zona albă sau galbenă, decât pentru motive de muncă, sănătate și urgență. În zonele 

roșii și portocalii este interzisă circulația între comune și orașe. Străzile sau piețele din 

centrele urbane unde pot apărea situații de aglomerație, la decizia autorităților locale, pot fi 

închise publicului pe tot parcursul zilei sau la anumite ore, fără a aduce atingere posibilității 

de acces la întreprinderi și case private. Accesul persoanelor în parcuri și grădini publice este 

permis în continuare cu respectarea strictă a măsurilor de securitate sanitară. 

Activitatea centrelor comerciale 

În zona galbenă și portocalie, activitățile comerciale sunt deschise, cu posibilitatea stabilirii 

unui grafic flexibil și cu intrări limitate. În weekend și de sărbători și cu zile înainte de 

sărbători, centrele comerciale rămân închise, cu excepția farmaciilor, parafarmaciilor, 

centrelor de sănătate, produselor alimentare, produselor agricole, de tutungerie, chioșcurilor 

de ziare și librăriilor. În zonele roșii, însă, acestea sunt închise, cu excepția celor pentru 

produse de bază. Barurile și restaurantele vor rămâne deschise până la ora 18.00, doar în zona 

galbenă, iar în intervalul 18.00-22.00, este permisă luarea la pachet și livrarea la domiciliu. 

Sălile de sport, piscinele și stațiunile de schi 

Săli de sport, piscine și stațiunile de schi vor rămâne închise în toată Italia. 

Activitatea Cinematografelor, Muzeelor și Teatrelor 

În zonele galbene rămâne posibilitatea deschiderii muzeelor în timpul săptămânii, garantând 

un flux de persoane controlat (prin programare prealabilă). Din data de 27 martie curent, în 

zonele galbene acestea vor fi deschise și pentru zilele de sâmbătă și de sărbătorile legale. 

Începând cu 27 martie, în zonele galbene, este prevăzută posibilitatea redeschiderii teatrelor 

și cinematografelor, cu locuri predestinate, în conformitate cu regulile de distanțare. 

Capacitatea de ocupare a sălilor nu poate depăși 25%, până la 400 de spectatori în aer liber și 

200 în interior pentru fiecare sală. 

 

Toate deplasările se vor justifica prin completarea unei declarații pe proprie răspundere, 

care o puteți găsi aici: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-

10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pentru informații despre călătoriile din Italia spre alte state, recomandăm să Vă 

documentați din sursa oficială privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor 

Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf


 

• https://infocovid.viaggiaresicuri.it/  

• https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-

domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-

stranieri-in-italia.html  

• http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-

del-14-gennaio-2021/16065 

 

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate, 

precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați pe 

pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii Moldova: 

https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19  

 

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 

 

 

Letonia 

 
 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

STARE DE URGENȚĂ: DA (09 noiembrie 2020 – 06 aprilie 2021).  

Atenționăm asupra necesității respectării cu maximă responsabilitate a măsurilor de 

sănătate publică impuse de către autoritățile letone.  

 RESTRICȚII DE INTRARE:  

- Din 17 martie 2020, intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv din 

Republica Moldova, este interzisă, în afară de statele, lista cărora este actualizată 

săptămânal, în fiecare vineri și poate fi accesată la următorul link: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-

0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0Flv

Kk.  

- În perioada 11 februarie – 6 aprilie 2021 cetățenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene li se permite intrarea 

în Letonia doar în următoarele cazuri excepționale (cu prezentarea obligatorie a 

documentelor confirmative): 

• muncă; 

• instruire, studii; 

• reîntregirea familiei; 

• obținerea serviciilor de sănătate; 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065
https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://www.facebook.com/MoldovainLatvia/
https://www.facebook.com/MoldovainLatvia/
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk


• tranzit; 

• însoțirea minorilor; 

• revenirea la locul de reședință, 

• participarea la ceremonialul de înmormântare. 

- Din 25 ianuarie 2021, acei pasageri care vor folosi serviciile internaționale de transport 

de călători pentru a ajunge în Letonia cu avionul, autobuzul sau trenul vor trebui să 

susțină testul Covid-19 cu cel mult 72 de ore înainte de plecare. Având în vedere că din 

17 martie 2021 sunt permise zboruri internaționale de pasageri către și din state terțe, 

pasagerii care intră în Letonia dintr-un stat non-UE urmează să susțină un alt test Covid-

19 imediat după sosirea lor în Letonia. Dacă rezultatul testului este negativ, persoana 

trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile la locul de reședință. În cazul în care rezultatul 

testului este pozitiv persoana trebuie să se izoleze într-un hotel. Cheltuielile de testare și 

cazare urmează a fi suportate de către persoanele testate.  

De menționat, că testul trebuie efectuat doar prin metoda de testare recunoscută la nivel 

internațional - test molecular tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2. Veți putea utiliza 

serviciile operatorului de transport numai dacă testați negativ. Această normă se aplică 

și celor care intenționează să ajungă în Letonia cu vehiculul privat. Rezultatul testului va 

trebui să fie indicat în chestionarul de pe pagina www.covidpass.lv, care poate fi verificat 

de către grănicerii letoni și reprezentanții poliției. Dovada unui test negativ (rezultatul 

testului, certificatul medical, certificatul anticorpului sau alt document medical care să 

demonstreze că individul nu este infecțios) trebuie prezentat transportatorului, cum ar fi 

o companie aeriană; în caz contrar, oricărei persoane i se va refuza îmbarcarea. În cazul 

în care persoana intră pe teritoriul leton cu un transportator, rezultatele testului poate fi 

prezentat companiei transportatoare în limba statului de plecare, iar dacă prezintă 

documentele Serviciului de Grăniceri sau Poliției letone la solicitare, documentele 

trebuie să fie în una din limbi – Engleză, Franceză, Germană sau Rusă. Dacă persoanele 

călătoresc cu un vehicul care nu este un transport comercial, documentele confirmatoare 

la prezentarea grănicerilor sau polițiștilor trebuie să fie în una din limbi - Engleză, 

Franceză, Germană sau Rusă, iar dacă călătoria se efectuează din Estonia sau Lituania, 

actele pot fi prezentate în lituaniană sau estoniană. 

- Toate persoanele, inclusiv cetățenii și rezidenții permanenți ai Letoniei, la sosirea în 

Letonia trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile. Autoizolarea la Anumite grupuri de 

persoane (de exemplu, lucrători medicali, sociali, profesori etc.) trebuie să se autoizoleze 

timp de 14 zile.  

- Potrivit Deciziei Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia, din data de 12 octombrie 

2020 orice persoană care intră pe teritoriul leton urmează să completeze chestionarul 

electronic care este disponibil de pe orice aparat electronic ”smart” și trebuie completat 

pe pagina electronică specializată www.covidpass.lv. Persoanelor care traversează 

frontiera Letoniei li se va solicita să completeze chestionarul și să prezinte poliției de 

frontieră codul QR recepționat. Fiecare adult va completa formularul individual, pentru 

minori acesta va fi completat de părinți sau tutori legali. Completarea certificatului este 

obligatoriu pentru toți imigranții și trebuie completat nu mai devreme de 48 de ore înainte 

de a traversa frontiera Republicii Letonia. 

Există, de asemenea, cazuri excepționale determinate când testul poate să nu fie efectuat 

înainte de intrarea în Letonia, și anume: copii cu vârsta sub 11 ani, persoane care au fost 

vaccinate împotriva COVID-19; angajați și membri ai echipajului transportatorilor; 



marinari care merg la sau de la locul acestora de muncă; pasagerii în tranzit care nu 

părăsesc zona controlată a unui aeroport (fără a depăși termenul de 24 de ore) și 

reprezentanții/membrii de familie ai corpului diplomatic/consular/organizații 

internaționale acreditați în Letonia. Testul nu va fi, de asemenea, necesar pentru 

rezidenții din zonele de frontieră care trec zilnic frontiera pentru muncă, studii și nevoi 

similare și pot oferi dovezi ale angajării sau studiilor; persoanele care sosesc în Letonia 

la invitația Președintelui, Saeima, Cabinetului de Miniștri sau membrilor acestuia, Curții 

Constituționale, Curții Supreme, Oficiului Audit de Stat sau Ministerului afacerilor 

externe; curieri diplomatici, inclusiv ad-hoc, cu prezentarea actelor confirmative; 

cetățenii și rezidenții permanenți ai statelor UE care traversează frontiera letonă cu alte 

state UE în mod zilnic în scop de serviciu, pentru obținerea unui serviciu de supraveghere 

a copilului sau educației preșcolare pe loc, pentru obținerea educației în persoană sau 

programe vocaționale în arte și cultură, acompaniind un elev minor sau cu necesități 

speciale; alte categorii de persoane care pot fi categorisite de Serviciul de Grăniceri în 

conformitate cu dreptul internațional, interesele naționale ale Letoniei sau legate de 

situații de forță majoră sau umanitare.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară):  

- cetățenii străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință (începând cu data 

de 15 februarie 2021, tranzitul pe teritoriul leton urmează a fi efectuat în decurs de 12 

ore după înregistrarea pasagerilor în sistemul covidpass.lv. Pentru unele categorii de 

pasageri timpul aflării în tranzit este prelungit cu 72 de ore - persoanele care efectuează 

transportarea mărfurilor; 48 de ore - transport internațional de pasageri sau 24 de ore - 

pasagerii în tranzit care nu părăsesc zona controlată a aeroportului);  

- persoanele care efectuează transportarea mărfurilor și pasagerilor;  

- cetățenii străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale, fapt, 

care urmează fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;  

- personalul diplomatic sau consular, organizațiilor internaționale și membrilor familiilor 

acestora, acreditați în Letonia;  

- persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui, a Saeima, a Cabinetului de 

miniștri sau a membrilor acestuia, a Curții Constituționale, a Curții Supreme, a Curții de 

Conturi de Stat sau a ministerului;  

- curierii diplomatici din Letonia sau din țări străine sau curierii diplomatici ad hoc care 

prezintă un document oficial care să precizeze statutul lor și numărul coletelor din valiza 

diplomatică;  

- cetățenii, ai căror soț/soție sunt cetățeni ai Letoniei;  

- pasagerii: transportului de pasageri cu avioane de stat și vehicule militare; serviciilor 

de călători neprogramate oferite de Ministerul Afacerilor Externe leton în scopuri de 

repatriere; transportului de pasageri (nu mai mult de cinci pasageri) prin transport aerian 

privat și călătorie aeriană de afaceri; transportul de pasageri (nu mai mult de cinci 

pasageri) cu mijloace de transport maritim private și de agrement; trafic neregulat de 

pasageri atunci când pasagerii traversează teritoriul Republicii Letonia în tranzit;  



- marinarii care au nevoie să ajungă la locul de muncă pe navă sau să se întoarcă de pe 

aceasta;  

- studenții înscriși într-un program de studiu cu normă întreagă (cu frecvență) sau într-

un program de schimb, în cazul în care instituția de învățământ superior sau colegiul a 

emis o confirmare scrisă a înmatriculării studentului și organizarea studiilor cu frecvență;  

- sportivilor, lucrătorilor sportivi, precum și reprezentanților organizațiilor sportive 

internaționale, pentru participarea la un eveniment sportiv internațional organizat de o 

federație sportivă recunoscută sau de membrul acesteia, dacă persoanele menționate pot 

prezenta un document care să ateste că au fost supuse unui examen de laborator pentru 

diagnosticarea Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul 

Republicii Letonia și nu a fost detectat Covid-19;  

- străinii a căror sosire în Letonia pentru a primi servicii de tratament (diagnosticare și 

terapie) în cadrul turismului medical a fost aprobată de Inspectoratul de Sănătate, dacă 

persoanele menționate pot prezenta un document că au fost supuse testelor de laborator 

pentru a diagnostica infecția cu Covid-19 nu mai devreme cu trei zile înainte de sosirea 

pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată nicio infecție cu Covid-19;  

- persoanele însoțitoare a străinilor care sosesc pentru servicii de tratament dacă 

necesitatea unei persoane însoțitoare este stabilită de o instituție medicală sau persoana 

însoțește copilul și prezența acestuia în statutul de persoană însoțitoare a fost agreată de 

Inspectoratul de Sănătate și persoana însoțitoare poate prezenta un document care să 

confirme că a făcut test de laborator pentru diagnosticarea infecției cu Covid-19 nu mai 

devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost 

detectată infecția cu Covid-19;  

- lucrătorii culturali a căror sosire în Letonia este legată de furnizarea de servicii în 

domeniul culturii și organizarea de evenimente publice și ale căror grupuri, în 

conformitate cu regulamentul Guvernului № 360 din 09.06.2020, au fost înființate de 

ministrul culturii; - cetățenii din unele state non-UE (lista este actualizată săptămânal, în 

fiecare vineri și poate fi accesată la următorul link https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-

saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-

0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0Flv

Kk.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

Potrivit Regulamentului Guvernului Republicii Letonia № 360 din 09.06.2020 

(https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304) este permisă traversarea teritoriului Republicii 

Letonia pasagerilor străini aflați în tranzit pentru revenirea la locul de trai permanent.  

Începând cu data de 15 februarie 2021, tranzitul pe teritoriul leton urmează a fi efectuat 

în decurs de 12 ore după înregistrarea pasagerilor în sistemul covidpass.lv. Pentru unele 

categorii de pasageri timpul aflării în tranzit este prelungit cu 72 de ore (persoanele care 

efectuează transportarea mărfurilor), 48 de ore (transport internațional de pasageri) sau 

24 de ore (pasagerii în tranzit care nu părăsesc zona controlată a aeroportului). 

MĂSURI PE PLAN INTERN  

Pe perioada stării de urgență (09 noiembrie 2020 – 06 aprilie 2021):  

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304


* se interzice organizarea evenimentelor publice.  

* este interzisă activitatea instituțiilor culturale, muzeelor, organizarea expozițiilor și 

târgurilor.  

* evenimentele și competițiile sportive sunt interzise, cu excepția competițiilor incluse 

în calendarul Federației Olimpice Internaționale, precum și a competițiilor internaționale 

de ligi, care urmează să se desfășoare fără spectator.  

* începând cu 1 martie 2021, saloanele de înfrumusețare sunt redeschise cu respectarea 

condițiilor speciale.  

* sunt închise baruri, cluburi de noapte, discoteci, parcuri acvatice, băi, spa-uri, 

patinoare, săli de jocuri, locuri de divertisment pentru copii, centre de distracții și atracții, 

parcuri cu trambulină, săli de jocuri și camere de îngrijire a copiilor.  

* unitățile de alimentație publică vor oferi doar servicii de livrare.  

* pe parcursul săptămânii și în zilele de weekend sunt deschise doar: magazine în care 

cel puțin 70% de produse sunt alimentare; farmacii (inclusiv veterinare); magazine de 

optică; magazine de hrană pentru animale de companie; locurile de vânzare a presei; 

magazine de igienă și articole de uz casnic; punctele de emitere a bunurilor comandate.  

* pe parcursul săptămânii și în zilele de weekend în magazine și alte locuri de comerț 

fiecare persoană trebuie să fie asigurată cu un spațiu de cel puțin 25 metri pătrați. Intrarea 

în magazine este permisă doar câte o persoană cu excepția persoanelor care necesită 

asistența unui însoțitor și a copiilor sub 12 ani. 

* numărul maxim de persoane permis în magazine și alte locuri de comerț și servicii, 

precum și piețe deschise este limitat la 20% din capacitatea maximă a spațiului.  

* începând cu 16 martie 2021, angajații din sectorul public și cei din sectorul privat își 

vor desfășura activitatea de la distanță, cu excepția personalului activitatea căruia 

necesită prezența obligatorie la serviciu. În acest caz, fiecare persoană trebuie să fie 

asigurată cu un spațiu de cel puțin 15 metri pătrați. 

* grădinițe și instituțiile de învățământ special sunt deschise doar pentru copii ai căror 

părinți necesită prezența obligatorie la locul de muncă. 

* elevii din clasele 1-12 își vor continua studiile de la distanță. În anumite regiuni, în 

dependență de gradul de infectare, se permite organizarea studiilor în aer liber în grupuri 

mici (până la 20 de persoane).   

* tabere pentru copii, cercuri și secțiuni, programe de educație profesională, grupuri de 

artă pentru amatori etc. își vor desfășura activitatea de la distanță. Sunt permise lecții 

individuale sau lecții în grup pentru persoane din aceeași familie.  

* este interzisă organizarea evenimentelor private de către persoane care nu fac parte din 

aceeași gospodărie.  

* la înmormântări și botezuri poate participa un număr de maxim 10 persoane care fac 

parte din maxim două gospodării. ! Pentru încălcarea restricțiilor, se vor aplica amenzi: 

o persoană fizică poate fi amendată până la 2000 de euro, o persoană juridică - de la 140 

la 5000 de euro.  



- Din 04 ianuarie 2021 purtarea măștilor este obligatorie atât pentru profesori, cât și 

pentru elevi. 

- Din 07 decembrie 2020 numărul maxim de pasageri permis în transportul public este 

limitat la 50% din capacitatea maximă a autovehiculului.  

- Din 06 decembrie 2020 purtarea măștilor faciale în transportul public este obligatorie 

pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-13 ani.  

- Din 03 decembrie 2020 purtarea măștilor faciale este obligatorie în toate spațiile închise 

(cu excepția locurilor de trai); antrenamentul sportiv este permis doar echipelor 

profesionale din cele mai înalte categorii ; este în vigoare principiul „două persoane, doi 

metri”, care prevede că persoanele care nu aparțin aceleiași gospodării se pot aduna doar 

în două, menținând în același timp o distanță de doi metri; antrenamentul sportiv în 

spațiile închise este permis doar echipelor profesionale din cele mai înalte categorii. În 

aer liber antrenamentul sportiv este permis cu participarea a unui număr maxim de 10 

persoane (cu excepția antrenorului).  

- Din 20 noiembrie nepurtarea măștii se sancționează cu amendă de până la 50 EUR.  

- Evaluând distribuția cărților în biblioteci ca fiind un risc scăzut de infectare cu Covid-

19, a fost luată o decizie de deschidere a bibliotecilor începând cu 12 ianuarie, astfel 

încât acestea să poată relua distribuția cărților. Sălile de lectură ale bibliotecii vor 

continua să fie închise. Cu excepția expozițiilor în aer liber ale muzeelor, alte servicii și 

site-uri culturale vor continua să fie accesibile doar de la distanță.  

- Pentru a oferi oportunități de comunicare, regulamentul prevede posibilitatea părinților 

de a întâlni copii care trăiesc în alte gospodării. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:  

- Regulamentul privind autoizolarea, distanțarea socială, transportatorii internaționali de 

pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite să traverseze frontierele externe 

letone din țări terțe sunt prevăzute de Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr.360 - 

Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de COVID -19, 

adoptată la 9 iunie 2020: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304  

- Ordinul Guvernului Republicii Letonia nr. 655 din 6 noiembrie 2020 privind Declararea 

Stării de Urgență: https://likumi.lv/ta/en/en/id/318517  

- Decizia Cabinetului de Miniștri de a extinde starea de urgență: 

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/arkartejo-situaciju-pagarina-lidz-6-aprilim-

pastiprina-prasibas-klatienes-tirdzniecibai-un-valsts-robezas-skersosanai 

- Portalul informațional de stat privind răspândirea COVID-19 în Letonia: 

https://covid19.gov.lv/en  

- Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia: 

https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-

emergency-declared-in-

latvia?fbclid=IwAR35S4ozRxQ2XqXZVgWlvBwOU_H1cmnCLJ8iWF9DQa7ylFgG9

--uY9WYjv4 și https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-

concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia)  

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304
https://likumi.lv/ta/en/en/id/318517
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/arkartejo-situaciju-pagarina-lidz-6-aprilim-pastiprina-prasibas-klatienes-tirdzniecibai-un-valsts-robezas-skersosanai
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/arkartejo-situaciju-pagarina-lidz-6-aprilim-pastiprina-prasibas-klatienes-tirdzniecibai-un-valsts-robezas-skersosanai
https://covid19.gov.lv/en
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia?fbclid=IwAR35S4ozRxQ2XqXZVgWlvBwOU_H1cmnCLJ8iWF9DQa7ylFgG9--uY9WYjv4
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia?fbclid=IwAR35S4ozRxQ2XqXZVgWlvBwOU_H1cmnCLJ8iWF9DQa7ylFgG9--uY9WYjv4
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia?fbclid=IwAR35S4ozRxQ2XqXZVgWlvBwOU_H1cmnCLJ8iWF9DQa7ylFgG9--uY9WYjv4
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia?fbclid=IwAR35S4ozRxQ2XqXZVgWlvBwOU_H1cmnCLJ8iWF9DQa7ylFgG9--uY9WYjv4
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66931-concerning-the-state-of-emergency-declared-in-latvia


- Legea privind gestionarea răspândirii infecției COVID-19 (în vigoare din 10 iunie 

2020, cu amendamentele ulterioare în vigoare din 24 iulie 2020): 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278  

INFORMAȚII DE CONTACT:  

Ambasada Republicii Moldova la Riga https://letonia.mfa.gov.md/  

Cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, sau cu caracter de urgență pot 

contacta Ambasada la numărul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numărul de urgență 

+371 29 99 79 61. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.  

 

Ambasada Republicii Letonia la Chișinău https://www.mfa.gov.lv/en/moldova 

 

 

Lituania 

 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații actualizate urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Vilnius 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

Începând cu 7 noiembrie 2020 până pe 30 aprilie 2021 (ora locală 24:00) pe 

teritoriul Republicii Lituania este introdusă carantina generală la nivel național din 

cauza situației epidemiologice complexe COVID-19.   

 

RESTRICȚII DE INTRARE  

 

Din 15 februarie 2021 - cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite 

intrarea în Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă sau 

membrilor de familie, cu obligativitatea prezentării unui rezultat negativ la test 

PCR pentru COVID-19 (Certificat tradus în lituaniană, rusă sau engleză) efectuat cu 

48 ore înainte de intrarea în Lituania, sau rezervarea unui test în Lituania (în timp 

de 24 ore de la intrarea în Lituania), precum și autoizolarea pentru 10 zile 

obligatoriu. 

https://sam.lrv.lt/en/ 

Este posibil de redus perioada de autoizolare, în cazul dacă la a 7-a zi se va face un 

alt test (achitat personal) suplimentar care va fi cu un rezultat negativ: 

https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1  

Din 10 martie 2021 – la intrarea în Lituania toți cetățenii (începând cu vârsta de 16 ani) 

sunt obligați să prezinte rezultatul negativ la testarea pentru COVID-19 (efectuat nu mai 

mult de 72 ore până la intrarea în Lituania). 

Cei care călătoresc cu autoturismul propriu, li se permite efectuarea testării în decurs 

de 24 ore după intrarea în Lituania (la intrare va trebui de prezentat confirmarea 

programării pentru testare COVID-19 în Lituania). 

Nu este obligatorie prezentarea rezultatului negativ la test COVID-19 în cazul tranzitării 

teritoriului Lituaniei sau dacă persoana deja a fost bolnavă cu COVID-19. 

Din 15 septembrie 2020, înainte de îmbarcarea în tren, autobus, avion etc. și intrarea în 

Lituania, este obligatoriu înregistrarea la Centrul Național de Sănătate Publică al 

Lituaniei (Formularul) și prezentarea confirmării prin QR codul emis la înregistrare. 

Persoanele care se deplasează individual, pe cale rutieră, trebuie să se înregistreze 

electronic la NPHC în cel mult 12 ore de la momentul sosirii în Lituania. 

Din 26 octombrie 2020, se restricționează intrarea în Lituania a cetățenilor străini, 

conform principiului ”traffic light” aprobat la nivel de UE (Lista):  

https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278
https://letonia.mfa.gov.md/
https://www.mfa.gov.lv/en/moldova
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania
https://sam.lrv.lt/en/news/the-list-of-affected-countries-has-been-updated-and-the-isolation-procedure-has-been-tightened-due-to-new-covid-19-mutations
https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


- zone verzi - fără obligativitatea izolării sau testării COVID-19 

- țări cu nivel de infectare sub 25/100.000 populație, în ultimele 14 zile;  

- zone portocalii - fără obligativitatea autoizolării sau testării Covid-19 

- țări cu nivel de infectare sub 50/100.000 populație în ultimele 14 zile și rata testării 

pozitive COVID-19 de 4% sau mai mare;  

- țări cu nivel de infectare 25-150/100.000 dar cu rata testării pozitive Covid-19 mai mică 

de 4%; 

- zone roșii - obligativitatea autoizolării pentru 10 zile sau testare Covid-19 (efectuat 

cu maxim 48 ore înainte de intrarea în Lituania)   

- țări cu nivel de infectare peste 50/100.000 populație în ultimele 14 zile și rata testării 

pozitive Covid-19 de 4% sau mai mare; 

- țări cu nivel de infectare peste 150/100.000 populație în ultimele 14 zile; 

- zone gri - obligativitatea autoizolării pentru 10 zile sau testare Covid-19 (efectuat cu 

maxim 48 ore înainte de intrarea în Lituania)  

o țări cu informații insuficiente pentru a calcula criteriile sus menționate; 

o țări cu rata de testare sub 300/100.000 în ultimele 7 zile. 

- CATEGORIILE EXCEPTATE  

(cărora li se permite intrarea în Lituania) 

- Din 26 octombrie 2020 – atleți de performanță, specialiști și instructori sportivi, 

personalul medical pentru sportivi, care participă în competiții internaționale; 

- Navigatorii maritimi care sosesc în Lituania dintr-o călătorie sau un schimb pe mare; 

- persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Lituania pentru întoarcerea în țara de 

reședință; 

- străinii care dețin un document care atesta dreptul de ședere în Lituania sau, în baza 

căruia, Departamentul pentru Migrație din cadrul Ministerului de Interne al Lituaniei 

a aprobat emiterea unui document care confirmă dreptul de reședință în Lituania și 

pentru străinii care sunt membri ai familiei (părinți (părinți adoptivi), copiii (copiii 

adoptați), soții sau au în îngrijire cetățeni lituanieni; 

- persoanele care beneficiază de imunități și privilegii în temeiul Convenției de la 

Viena privind Relațiile diplomatice (1961) sau Convenției de la Viena privind 

relațiile consulare (1963), membrilor lor de familie și personalului de serviciu; 

- membrii delegațiilor oficiale; 

- persoanele care lucrează în unitățile militare ale NATO sau pentru țări NATO și 

membrilor de familie ai acestora; 

- membrii echipajelor angajați în companii lituaniene ce efectuează transport comercial 

internațional; 

- profesioniștii din domeniul sănătății care vin în Lituania pentru a oferi servicii 

medicale; 

- sportivi de înaltă performanță, specialiști în sport de înaltă performanță, instructori 

de sport și activitate fizică de înaltă performanță precum și pentru membrii familiilor 

lor, care au venit cu permisiunea ministrului educației, științei și sportului din 

Lituania pentru a se pregăti și a participa la competiții de mare performanță; 

- artiștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului culturii pentru a participa la 

evenimente artistice profesionale; 

- jurnaliștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului afacerilor externe; 

- străinii cărora li se permite, în cazuri excepționale, intrarea în Lituania pe baza unei 

permisiuni individuale acordată de un ministru care deține jurisdicția pe domeniul 

respectiv; 

- navigatori; 

- investitorii străini care intră în Lituania cu permisiunea Ministerului Economiei și 

Inovării, în cazul în care există o confirmare din partea unei instituții publice în 

temeiul art. 13 alin. (4) din Legea privind investițiile și planurile de investiții în 

Lituania; 



- studenții străini sosiți la studiu în instituțiile de învățământ acreditate din Republica 

Lituania; 

- cetățenii din Belarus care solicita “ajutor umanitar special” (guvernul lituanian a 

introdus această posibilitate pentru persoanele considerate a fi persecutate politic 

urmare recentelor alegeri prezidențiale din Belarus). 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Este permisă tranzitarea cetățenilor străini în următoarele cazuri: 

- în drum de reîntoarcere spre țara lor de reședință; 

- în cazul unei solicitări motivate din partea altui stat; 

- persoanele care efectuează tranzit facilitat de pe teritoriul Federației Ruse către 

regiunea Kaliningrad și înapoi (acest tranzit de persoane se efectuează numai prin 

punctul de trecere a frontierei Kena și punctul de trecere a frontierei cu calea ferată 

Kybartai, în condițiile stabilite de ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania); 

Trecerea frontierei de stat lituaniene: 

Intrarea persoanelor fizice și a vehiculelor private pe teritoriul Lituaniei poate fi efectuată 

prin toate punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv cele din aeroporturi și porturile 

maritime internaționale. 

Ieșirea (persoanelor fizice și a vehiculelor private) de pe teritoriul Lituaniei este permisă 

după cum urmează:  

- pin toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Letonia și Polonia; 

- prin punctele de control la frontieră Medininkai - Kamenyj Log, Šalčininkai - 

Benjekoni, Raigardas - Privalka (frontiera cu Republica Belarus); 

- prin punctul de trecere Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sovetsk (frontiera 

cu Federația Rusă). 

Pentru transportul diplomatic: intrarea / ieșirea sunt permise la toate punctele de trecere 

a frontierei de stat. 

Pentru echipaje/personalul companiilor de transport (care efectuează transport comercial 

internațional sau efectuează transport comercial internațional în toate tipurile de 

vehicule): 

- toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica Letonia și Republica 

Polonă; 

- Medininkai - Kamenyj Log, Šalčininkai - Benjekoni, Raigardas - Privalka (frontiera 

cu Republica Belarus); 

- Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sovetsk (frontiera cu Federația Rusă). 

Puncte de trecere a frontierei: 

- Pe cale rutieră: punctele de trecere Medininkai - Kamenyi Log, Raigardas - Privalka, 

Šalčininkai - Benjekoni, Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė – Sovetsk, 

Lavoriskes-Kotlovka și pe la toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica 

Letonia și Republica Polonia. 

Intrarea pe teritoriul Republicii Lituania a persoanelor și/sau a mașinilor lor personale 

de pasageri este permisă numai pe la punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica 

Letonia și Republica Polonia (cele cu Federația Rusă și Belarus fiind deschise doar 

traficului de marfă). 

- Pe cale ferată: punctul de frontieră al gării Vilnius, Stasylos - Benjekoni, Kena-

Gudagai, Kybartai - Nesterov și pe la toate punctele de trecere a frontierei de stat cu 

Republica Letonia și Republica Polonia. 

În cazul transportului feroviar comercial internațional de marfă, trecerea frontierei se 

poate face și pe la punctul de control al frontierei feroviare Pagigiai – Sovetsk. 

- Pe cale aeriană: punctele de frontieră ale aeroporturilor internaționale Vilnius, 

Kaunas, Palanga și Šiauliai. 



- Pe cale maritimă: porturile Pilies, Malkų įlankos, terminalul petrolier Būtingė și 

punctul de trecere a frontierei Molo. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA  (inclusiv 

cu dubla cetățenie română) CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / 

DINSPRE REPUBLICA MOLDOVA: 

În cazul tranzitului rutier recomandăm verificarea condițiilor de călătorie din toate statele 

prin care tranzitați (https://reopen.europa.eu/en și http://www.mae.ro/node/51880) cu 

accent pe cele mai folosite rute spre țară Lituania – Polonia – Slovacia – Ungaria – 

Romania – RM sau Lituania (Klaipeda) - Germania (Kiehl) – Austria – Ungaria – 

România - RM. Cetățenii RM (inclusiv cu dubla cetățenie română) care doresc să 

călătorească pe ruta de feribot Klaipeda-Kiehl sunt sfătuiți să contacteze direct operatorul 

de transport pentru informații actualizate și achiziționarea biletelor – DFDS – tel 

+37046323232, web: https://www.dfds.com/.../keltai-i-baltijos.../kylis-klaipeda 

(compania recomandă achiziționarea biletelor în avans, online). 

 

Cetățenii RM  (inclusiv cu dubla cetățenie română) care se află pe teritoriul Lituaniei și 

doresc să se deplaseze către România/RM sunt sfătuiți să evalueze posibilitățile de 

deplasare pe cale aeriană cu precizarea că se este necesar să se informeze în prealabil 

despre condițiile de călătorie din statele de tranzit/escală. Pentru informații actualizate, 

vă adresăm rugămintea de a verifica pagina de internet a Ministerului lituanian al 

Transporturilor și Comunicațiilor - https://sumin.lrv.lt/.../travel-restrictions-regarding... 

și ale principalelor aeroporturi (Vilnius - https://www.vilnius-airport.lt/en/, Kaunas - 

https://www.kaunas-airport.lt/?lang=en și Klaipeda - https://www.palanga-airport.lt/en). 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN 

 

Pe teritoriul Republicii Lituania sunt impuse anumite reguli de conduită socială, în 

contextul stopării răspândirii virusului COVID-19:  

- Pe 28 decembrie 2020 în Lituania a început procesul de vaccinare a populației, 

din grupa de risc înalt, împotriva virusului COVID cu vaccina de la 

BioNTech/Pfizer. 

- Pentru perioada 07 noiembrie (ora locală 00:00) până pe 30 aprilie 2021 (ora locală 

24:00) pe teritoriul Republicii Lituania este introdusă carantina generală în țară din 

cauza situației epidemiologice COVID-19.  

Reguli generale: 

- toate persoanele sunt obligate să poarte mască de protecție sau respiratoare ș.a. în 

spațiile publice de tip închis, iar în aer liber trebuie purtată masca de protecție dacă 

în raza de 2 m se află alte persoane, de asemenea excepție sunt copiii până la 6 ani; 

- nu se permite plimbarea în aer liber și aflarea într-un autovehicul   mai mult de 5 

persoane, excepție fiind membrii unei familii; 

- se permite deplasarea în afara domiciliului pentru serviciu, procurări de produse de 

necesitate primară, vizitarea medicului pe motiv de sănătate, funerarii ș.a. 

- din 15 martie 2021 – se permite activitatea magazinelor, muzeelor, galeriilor 

(indiferent de suprafață, însă cu regula de ”20m2 pentru fiecare client”), care au 

ieșire afară; 

- din 10 martie 2021 - se permite organizarea examenelor pentru obținerea unui 

permis auto; 

- din 10 martie 2021- se permit activitățile de sport, divertisment, cultură ș.a. în aer 

liber cu până la 5 persoane; 

- până pe 5 aprilie 2021 - este restricționată deplasarea între municipalități pentru alte 

motive decât muncă, servicii de sănătate și funeralii; 

https://reopen.europa.eu/en?fbclid=IwAR1AkTHzk8BfnYEfJyaSUUkhDP0VYkdlVNCSWcmteb6hWevdEENWdGVUOWI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mae.ro%2Fnode%2F51880%3Ffbclid%3DIwAR2bALBnnzvb9nbj_H-01hlplpScbUrZ3nfP1e2GuJOoe8B13wO3CpNwk8k&h=AT0Dr4fB-Ao5P6Qpcr9FKmnVOOKqosA3GDfsWmVZoktacpsamhPGF9Gk8jK62FmMlLfL19UKUFNWriDYPcDf-Wf3qdDq64n8vLbJqfpgBvLr4q2FSS3E1-5vwQ_crW70lw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_wbkZYRhpSl_g8xwBgSU7rK9_dZo5LVgo8mFwNgPlxaAQaNHr2HvwJS-Qp9qzaYt5QT_fQwq8nqu9MxXx1PP59EgFfjBde72fUNfromGHUrLwZaeidbSwedKtTc9bYTsgKlRqq5mfoyOl53duiwDFEXChdDmRCwzEqgAZAsU__8oRJqNRLDPUXs3dpQB9rtwpHGfZKIo
https://www.dfds.com/lt-lt/keleiviniai-keltai/keltu-linijos/keltai-i-baltijos-salis/kylis-klaipeda?fbclid=IwAR3KtjZF749wVwU8GhCiZKw8cv0JhH9rVYo7qgx7NkJ_l4lBWM9mgJUNj9U
https://sumin.lrv.lt/en/news/travel-restrictions-regarding-covid-19?fbclid=IwAR2mj1y3LxAcy7Y70GYvASddsk10KF6iz4UoPd8tLtjSPI7v52L1zRs937Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vilnius-airport.lt%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR0S5s30v2BKX-nN9skpCjpM3Qz8OtHxqxn7uRM7D8FnbFRlD93Lcbx_Hk8&h=AT0XUYd5p_52mFRbqEPG8IaVqLImghIjQLvl414MeTuu8GaTNFMJP7UeK_GW77ky5_9Tci0ItzzNFJF7tLkIoBhrbDuQR1QN3QxIn_zlSIDctTLaZYEVDuhlkP7N3jxOfA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_wbkZYRhpSl_g8xwBgSU7rK9_dZo5LVgo8mFwNgPlxaAQaNHr2HvwJS-Qp9qzaYt5QT_fQwq8nqu9MxXx1PP59EgFfjBde72fUNfromGHUrLwZaeidbSwedKtTc9bYTsgKlRqq5mfoyOl53duiwDFEXChdDmRCwzEqgAZAsU__8oRJqNRLDPUXs3dpQB9rtwpHGfZKIo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kaunas-airport.lt%2F%3Flang%3Den%26fbclid%3DIwAR1-50jfoZ3PYn3O5tMJb_7O4EDUpzgb_QahqO1HzmR2_EaQjn-qVTQLzAQ&h=AT0tVyQD3YM251lrcB3_cIaTRpSg8RuFulXHwMahocXSTUKYHjKaNVyIX91smo1g9fNtoVQmLaSbElaN2xjZdCeWbgzkX2MyWJQ7TSGJ4_kpK8GytmCHLtIpb9hc3RsZ_w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_wbkZYRhpSl_g8xwBgSU7rK9_dZo5LVgo8mFwNgPlxaAQaNHr2HvwJS-Qp9qzaYt5QT_fQwq8nqu9MxXx1PP59EgFfjBde72fUNfromGHUrLwZaeidbSwedKtTc9bYTsgKlRqq5mfoyOl53duiwDFEXChdDmRCwzEqgAZAsU__8oRJqNRLDPUXs3dpQB9rtwpHGfZKIo
https://www.palanga-airport.lt/en?fbclid=IwAR3y-avxvtD4EDdKmRb0l6MkV96NNKxETaS0ZKxcUoUVl6GHrHrnVBkzydc
https://koronastop.lrv.lt/en/news/covid-19-related-restrictions-updated-on-11-november-2020


- din 15 februarie 2021 – se permite activitatea saloanelor de frumusețe, magazinelor, 

gheretelor, corturilor (pavilion) nealimentare care au o suprafață de până la 300m2; 

- din 16 decembrie 2020 se interzice adunarea mai mult de o familie, cu excepția 

situațiilor de urgență care necesită asistență, situațiile care implică îngrijirea unor 

persoane bolnave sau incapabile să aibă grijă de sine; 

- din 9 decembrie 2020, potrivit regulilor ministerului sănătății referitoare la condițiile 

regimului de carantină, activitatea instituțiilor de stat și municipale se efectuează de 

la distanță. Aceeași procedură este recomandată și pentru sectorul privat; 

- din 9 decembrie 2020 activitatea instituțiilor de învățământ este permisă numai la 

distanță; învățământul preșcolar, primar și gimnazial se desfășoară de la distanță, cu 

excepția situațiilor în care există copii ai căror părinți (părinți adoptivi, tutori) nu au 

posibilitatea de a lucra de la distanță și a elevilor educați în școli / clase speciale. 

- în transportul public se va limita numărul de pasageri, astfel încât să fie păstrată 

distanța de minim 1 m; 

- toate rețelele de magazine nealimentare vor activa doar în regim online; 

- mișcarea în interiorul țării este permisă, însă se recomandă abținerea de la deplasări 

inutile; 

- în magazinele a căror funcționare este permisă trebuie să fie asigurați 10 mp de spațiu 

sau mai mult pentru fiecare persoană deservită și trebuie îndeplinite condițiile 

stabilite de manualul operațional de urgență la nivel național. 

- Prevederea nu se aplică pentru: * magazinele a căror activitate principală este 

vânzarea de: produse alimentare și de uz gospodăresc, medicamente de uz uman și 

veterinar, produse optice și dispozitive tehnice ortopedice; * comerțul cu alimente în 

piețe și alte puncte de vânzare publice; * comerțul online și situația în care bunurile 

sunt livrate către persoane fizice și juridice sau ridicate la punctele de ridicare. 

- interzicerea activității localurilor de catering public și divertisment, excepție fiind 

serviciile de livrate la pachet (takeaway); 

- efectuarea de servicii a căror furnizare impune contactul dintre furnizorul de servicii 

și destinatar este interzisă (ex. serviciile de înfrumusețare); 

- sunt permise serviciile de asistență psihologică a căror furnizare nu poate fi efectuată 

de la distanță cu condiția respectării prevederilor referitoare la siguranța sanitară în 

vigoare la nivel național; 

- sunt interzise evenimentele culturale, de divertisment, sportive și alte întruniri 

comerciale și necomerciale organizate în spații deschise și închise; 

- spațiile destinate furnizării de servicii de cazare pe bază de chirie, subînchiriere sau 

utilizare pot fi utilizate numai pentru izolarea persoanelor;                                                                                                                                                

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Platforma națională a Lituaniei privind informații oficiale despre regimul de alertă 

COVID-19: https://koronastop.lrv.lt/en/  

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania: 

https://urm.lt/default/en/important-covid19  

Centrul Național de Sănătate Publică al Republicii Lituania:  

https://nvsc.lrv.lt/en/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Vilnius: https://lituania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Lituaniei la Chișinău: https://md.mfa.lt/md/en/ 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/en/
https://urm.lt/default/en/important-covid19
https://nvsc.lrv.lt/en/
https://lituania.mfa.gov.md/
https://md.mfa.lt/md/en/


 

Malta 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

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 regăsește printre acestea. 

 

Regatul Țărilor 

de Jos 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ:  

 

Regim de carantină (lockdown) în vigoare până la 20 aprilie 2021 și restricție de 

circulație (curfew) între ore 21:00-04:30, în vigoare din 23 ianuarie 2021 până la 31 

martie 2021 (orele 04:30) și între orele 22:00-04:30 începând cu 31 martie 2021, în 

vigoare până la 20 aprilie 2021. 

 

Restricția de circulație (curfew) 

 

Începând cu data de 23 ianuarie 2021 (orele 21:00) și până la 31 martie 2021 (orele 

04:30), pe întreg teritoriul Regatului Țărilor de Jos este interzisă aflarea persoanelor în 

afara încăperilor între orele 21:00 și 04:30. 

 

Începând cu data de 31 martie 2021 (orele 22:00) și până la 20 aprilie 2021 (orele 04:30), 

pe întreg teritoriul Regatului Țărilor de Jos este interzisă aflarea persoanelor în afara 

încăperilor între orele 22:00 și 04:30. 

 

Această interdicție se extinde și asupra aflării în automobil sau tren. 

 

Persoanele pot să se afle în propriile grădini sau la balcon. 

 

Totodată, magazinele de strictă necesitate (farmaciile) se vor închide nu mai târziu de 

orele 20:00, iar magazine alimentare – nu mai târziu de orele 20:45. 

 

Cu titlu de excepție persoanele se vor putea afla în afara încăperilor în următoarele 

împrejurări: 

o În caz de calamitate 

o Dacă o persoană sau un animal are nevoie urgentă de ajutor (medical) 

o Dacă angajatorul indică asupra necesității efectuării lucrărilor în afara încăperii 

o Dacă persoana călătorește în străinătate sau în partea caraibiană a Țărilor de Jos 

sau revine în Țările de Jos 

o Dacă persoana își primblă câinele (doar pe lesă și doar o singură persoană) 

o Dacă persoana se deplasează la o înmormântare și poate demonstra acest lucru 

o Dacă persoana se deplasează în baza unei citații a judecătorului, procurorului, a 

comitetului de obiecții și apel și poate demonstra acest lucru 

o Dacă persoana se deplasează pentru a susține un examen în învățământul secundar 

profesional (MBO), sau superior de licență (HBO și WO) 

https://www.facebook.com/MoldovainItaly
https://www.facebook.com/MoldovainItaly
https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands/
https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands/


o Dacă persoana se deplasează pentru a participa la o emisiune TV sau radio în 

direct și poate prezenta invitația din partea companiei radio-TV. 

 

În cazurile enumerate mai sus, persoanele vizate vor completa și purta cu sine declarația 

pe proprie răspundere conform modelului stabilit. 

 

Salariații care îndeplinesc lucrări în afara încăperii vor trebui să dețină declarația 

angajatorului de modelul stabilit. 

 

Formularele declarației pe proprie răspundere și a declarației angajatorului pot fi 

descărcate de pe link-ul https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/avondklok/formulieren-avondklok 

 

Regimul de carantină (intrat în vigoare la 15 decembrie 2020) 

 

Începând cu data de 15 decembrie 2020, în Regatul Țărilor de Jos a intrat în vigoare 

regimul de carantină (lockdown) și va rămâne în vigoare până la data de 20 aprilie 

2021, cu posibilitatea extinderii ulterioare. 

 

Următoarele restricții speciale se aplică din data instituirii carantinei (cu modificările 

operate la 20.01.2021, 02.02.2021, 23.02.2021 și 23.03.2021) și până la data de 20 

aprilie 2021, cu posibilitatea prelungirii: 

• Persoanele vor ieși în spațiul public doar individual, acompaniați de membrii 

gospodăriei sau însoțiți de cel mult o persoană; 

• Acasă poate fi primit în vizită cel mult un oaspete pe zi, restricția nu vizează 

persoanele mai mici de 13 ani; 

• Aceeași destinație poate fi vizitată doar o singură dată pe zi; 

• Vor fi închise: 

o Magazinele (cu excepția magazinelor care comercializează produse 

esențiale, cum ar fi produse alimentare); 

Notă: Începând cu data de 3 martie 2021, magazinele care nu 

comercializează produse esențiale, vor putea primi cumpărători doar în 

regim de programare prealabilă cu cel puțin 4 ore înainte de vizită și va fi 

posibilă, plasarea comenzilor on-line și colectarea mărfurilor la magazin); 

o Frizeriile, saloanele de frumusețe, de masaj, de manichiură și școlile de 

șofat; 

Notă: Întreprinderile menționate în acest punct își reiau activitatea 

începând cu 3 martie 2021; 

o Saloanele de prestare a serviciilor sexuale; 

o Teatrele, sălile de concerte, cinematografele, cazinourile, etc.; 

o Grădinile zoologice, parcurile de distracție, etc.; 

o Localurile sportive interioare (sălile de fitness, piscinele, saunele, spa, 

etc.); 

o Restaurantele, barurile și cafenelele. 

• Vor continua să activeze: 

o Instituțiile de ocrotire a sănătății și paramedicale; 

o Magazinele care comercializează preponderent produse alimentare, 

farmaciile, opticienii, audiologii, magazinele care prestează servicii de 

reparație și mentenanță; 

o Punctele de recepționare și expediere a coletelor; 

o Localurile de prestare a serviciilor business (băncile, instituțiile de 

creditare și agențiile imobiliare); 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok


o Ghișeele publice ale primăriilor, judecătoriile și alte instituții 

guvernamentale; 

o Bibliotecile; 

o Centrele comunitare, doar pentru prestarea serviciilor destinate 

persoanelor vulnerabile; 

o Atleții de elită care iau parte la competițiile de top, pot continua 

antrenamentele și disputarea meciurilor; 

• Hotelele rămân deschise, restaurantele hotelelor vor fi închise și va fi sistat room 

service; 

• Se recomandă strict lucrul la domiciliu; 

• Adulții pot practica activități sportive doar în aer liber și doar de sine stătător sau 

maximum în doi; 

• Începând cu 3 martie 2021 se permite practicarea sporturilor de echipă tinerilor 

până la vârsta de 27 de ani; 

• Începând cu data de 16 martie, copiii cu vârsta până la 12 ani vor putea 

frecventa lecțiile de înot; 

• Transportul public fa fi utilizat doar pentru călătorii esențiale; 

• Nu vor fi programate călătorii în străinătate până la 15 aprilie 2021 și nu vor fi 

efectuate călătorii în străinătate în această perioadă; 

• Singurele profesii de contact care pot fi practicate în continuare sunt cele de 

natură medicală și paramedicală; 

• Începând cu data de 8 februarie 2021 se redeschid școlile primare, creșele și 

instituțiile educaționale speciale; 

• Începând cu data de 1 martie 2021, se redeschid liceele și școlile postliceale 

(MBO) 

• Școlile secundare și instituțiile de îngrijire extrașcolare rămân închise până la 

data de 1 martie 2021; 

  

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 28.09.2020 până la 

revizuire): 

 

Cetățenii Republicii Moldova nu pot călători în Regatul Țărilor de Jos dacă nu fac parte 

din una din categoriile exceptate enumerate la punctul 3. 

 

Față de persoanele care, prin excepție, au dreptul să călătorească în Regatul Țărilor de 

Jos, se aplică regula de autoizolare pentru o perioadă de 10 zile. 

 

Dacă după primele 5 zile, un test PCR produce rezultat negativ, autoizolarea poate înceta. 

 

Obligativitatea testării COVID-19 pentru persoanele care sosesc în Țările de Jos 

 

Modificări intrate în vigoare la 29 decembrie 2020 

Începând cu data de 29 decembrie 2020, orele 00:01, toți pasagerii, inclusiv cetățenii 

Regatului Țărilor de Jos, care doresc să călătorească spre Țările de Jos pe calea aerului, 

cu trenul, autobusul sau pe calea apei, vor trebui să facă dovada rezultatului negativ la 

testarea Covid-19 la momentul acceptării la bord. 

 

Rămân în continuare în vigoare cerințele cu privire la forma și conținutul certificatului 

de testare și cu privire la declarația Negative Test Declaration după cum sunt expuse în 

secțiunea de mai jos. 

 

Modificări intrate în vigoare la 20 ianuarie 2021 



Începând cu data de 20 ianuarie 2021, călătorii care provin din zonele cu risc înalt, la 

îmbarcare pentru cursa aeriană spre Țările de Jos,  pe lângă confirmarea testului PCR 

negativ menționat la rubrica „Cerințe generale cu privire la testarea COVID-19”, vor 

trebui să prezinte confirmarea testului rapid negativ, făcut cu cel mult 4 ore înainte de 

îmbarcare. 

 

Cerințe generale cu privire la testarea COVID-19 (în vigoare de la 15 decembrie 

2020, cu modificările din 29 decembrie 2020 (a se vedea mai sus), valabile până la 

revizuire). 

 

Începând cu data de 15 decembrie 2020, cetățenii străini care intenționează să 

călătorească în Regatul Țărilor de Jos și nu fac parte din categoriile exceptate indicate 

mai jos, vor trebui să facă dovada rezultatului negativ la testarea Covid-19. 

 

Obligația de prezentare a certificatului se extinde doar asupra persoanelor care au 

împlinit vârsta de 13 ani și călătoresc în Țările de Jos din țări ce nu figurează pe lista 

Uniunii Europene a statelor epidemiologic sigure pe fond de Covid-19 (EU Safe 

Country List). 

 

Informații actualizate cu privire la EU Safe Country List pot fi consultate accesând 

link-ul https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-

during-coronavirus-pandemic_ro 

 

Cetățenilor străini care nu vor deține sau vor refuza să prezinte dovada rezultatului 

negativ al testării COVID-19 la îmbarcare în avionul sau nava având drept destinație 

Țările de Jos, sau la sosirea în Țările de Jos, li se va refuza îmbarcarea sau, respectiv, 

accesul pe teritoriul Țărilor de Jos. 

 

Împreună cu certificatul de testare, călătorii străini vor trebui să prezinte și formularul 

completat și semnat al declarației Negative Test Declaration, care poate fi descărcat de 

pe pagina www.government.nl. 

 

Atât certificatul cât și declarația vor fi prezentate pe suport de hârtie. 

 

Certificatul privind rezultatul testării trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

• Să confirme rezultatul negativ în baza testului molecular PCR pentru Sars-Cov-

2/COVID-19; 

• Să fie întocmit în una din limbile engleză, germană, franceză, spaniolă sau 

neerlandeză; 

• Să conțină informații despre institutul/laboratorul care a efectuat testul; 

• Numele din certificat al persoanei testate trebuie să corespundă cu datele din 

pașaport; 

• Testul trebuie să fie realizat până la plecarea din țara de origine, dar cu cel mult 

72 de ore înainte de sosirea în Regatul Țărilor de Jos. 

 

Categoriile de străini exceptate de la obligativitatea testului: 

• Lucrătorii transfrontalieri; 

• Pasagerii aflați în tranzit; 

• Cetățenii țărilor Uniunii Europene și ai spațiului Schengen și membrii familiilor 

lor; 

• Deținătorii unui permis de ședere pentru Țările de Jos; 

• Deținătorii unui permis de ședere pentru o țară a Uniunii Europene sau pentru o 

țară din spațiul Schengen; 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_ro
http://www.government.nl/


• Persoanele care dețin carte de identitate diplomatică emisă de Ministerul 

Afacerilor Externe al Țărilor de Jos; 

• Deținătorii unui pașaport diplomatic; 

• Cetățenii următoarelor țări: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, Monaco, 

San Marino, Andorra, Vatican și membrii familiilor lor. 

 

Lista țărilor pentru care sunt în vigoare restricții de operare a curselor aeriene 

sau maritime 

 

Începând cu data de 20.01.2021 și până la 1 aprilie 2021, cu posibilitatea prelungirii, 

sunt interzise cursele aeriene din Africa de Sud, Brazilia, Argentina, Bolivia, Chile, 

Columbia, Ecuador, Guyana Franceză, Guyana, Capul Verde, Panama, 

Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay și Venezuela. 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Pot călători în Regatul Țărilor de Jos cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc una 

din următoarele condiții (listă actualizată, intră în vigoare la data de 16.03.2021, 

începând cu orele 00:01): 

 

I. Persoanele cu drept de ședere în spațiul UE și membrii familiilor lor: 

• Sunt membri de familie ai cetățenilor UE (inclusiv britanici); 

• Sunt membri de familie ai cetățenilor Andorrei, Elveției, Islandei, Monaco, 

Norvegiei, San Marino și Vaticanului; 

• Dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere în conformitate cu 

Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen lung, inclusiv membrii 

de familie care călătoresc împreună cu deținătorul sau se deplasează la locul de 

trai al acestuia din Țările de Jos; 

• Dețin dreptul de ședere în spațiul UE derivat din alte directive ale UE sau din 

dreptul național al unui stat membru al UE, inclusiv membrii de familie care 

călătoresc împreună cu deținătorul sau se deplasează la locul de trai al acestuia 

din Țările de Jos; 

• Deține o viză de ședere de lungă durată, sau o autorizație de ședere temporară 

MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf); 

• Dețin un permis de ședere olandez valabil, inclusiv membrii de familie care 

călătoresc împreună cu deținătorul sau se deplasează la locul de trai al acestuia 

din Țările de Jos. 

 

II. Lucrătorii-cheie și studenții: 

• Personalul din domeniul ocrotirii sănătății – medici, asistenți medicali, 

cercetători; 

• Lucrătorii transfrontalieri; 

• Muncitorii sezonieri; 

• Străinii care călătoresc în interes de afaceri; 

• Studenții; 

• Muncitorii înalt calificați; 

• Lucrătorii din domeniile cultural și creativ; 

• Lucrătorii din sectorul transportului care activează: 

- în transportul de mărfuri; 

- pe nave de containere; 

- în transportul în vrac (de minereu sau cărbune); 

- în transportul în cisterne (de combustibili și substanțe chimice); 



- pe vase de pescuit; 

• Lucrătorii din sectorul energetic care activează: 

- pe platformele de petrol și gaze; 

- în parcurile eoliene; 

- pentru companiile off-shore care oferă servicii acestui sector; 

• Membrii echipajelor navelor aeriene; 

• Marinarii care dețin o carte de evidență a marinarului, cu excepția marinarilor de 

pe iahturi comerciale și de agrement. 

• Diplomații; 

• Titularii pașapoartelor de serviciu care călătoresc în scopul îndeplinirii sarcinilor 

lor; 

• Personalul militar aflat în exercițiul atribuțiilor; 

• Personalul organizațiilor internaționale și umanitare. 

 

III. Persoanele care vizitează familia din nevoi convingătoare, în situații 

excepționale: 

• Vizitarea 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 sau II: parteneri, părinți (inclusiv adoptivi și 

vitregi), socri, copii (inclusiv adoptați sau vitregi) indiferent de vârstă, nurori și 

gineri, frați și surori, nepoți indiferent de vârstă, buneii, cumnați, frați și surori 

vitregi; 

• Tații care doresc să asiste la nașterea copiilor lor, cu condiția că termenul probat 

documentar al sarcinii este mai mare de 34 de săptămâni; 

• Persoanele cărora li s-a acordat protecție internațională; 

• Persoane admise din motive umanitare; 

• Cuplurile aflate la distanță (long-distance lovers). 

 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 28.09.2020 până 

la revizuire): 

 

Cetățenii Republicii Moldova aflați în spațiul Schengen pot tranzita Regatul Țărilor de 

Jos pe cale terestră. În cazul în care statul Schengen de destinație are în vigoare 

interdicții de intrare pentru străini, cetățenii RM vor fi admiși în tranzit prin Regatul 

Țărilor de Jos dacă pot dovedi că dețin dreptul de a intra în țara de destinație. 

 

Cetățenii Republicii Moldova pot tranzita aeroportul internațional Schiphol, 

Amsterdam, pentru a face transferul la un zbor spre o altă destinație non-UE, cu 

condiția că nu părăsesc zona de tranzit non-Schengen și dețin bilet pentru un zbor de 

conexiune confirmat care urmează a fi operat nu mai târziu de 48 de ore din momentul 

sosirii cetățeanului non-UE în aeroport. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

I. Recomandări generale ale guvernului Țărilor de Jos: 

• Persoanele cu simptome de răceală să rămână a casă și să fie testate; 

• Păstrați distanța de 1,5 metri de alte persoane; 

• Spălați frecvent mâinile; 

• Tușiți și strănutați în partea interioară a cotului; 

 

 



Obligativitatea purtării măștii (intrată în vigoare la 01.12.2020, în vigoare până la 

revizuire): 

 

Din data de 1 decembrie 2020, este obligatorie purtarea măștii în următoarele cazuri: 

• În spațiile publice închise (muzee, magazine, restaurante, teatre); 

• În școli și instituții educaționale (licee, colegii, universități, cu excepția școlilor 

primare); 

• În cazul profesiilor de contact (coafori, fizioterapeuți); 

• În transportul public (inclusiv pe platforme și în stații); 

• În autocare; 

• La bordul avioanelor și în aeroporturi. 

 

Excepții de la obligația de purtare a măștii: 

• Dacă spațiul public închis oferă locuri de ședere fixe (de ex. teatru), masca poate fi 

scoasă atât timp cât persoana rămâne așezată și urmează a fi purtată la ridicarea de 

pe loc. Această excepție nu se aplică pentru transportul public. 

• Nu este obligatorie purtarea măștii în incinte care nu sunt accesibile publicului larg 

(de ex. în spațiile destinate practicării activităților religioase – biserici, moschei, 

temple și sinagogi; organizații și întreprinderi). Organizațiile și întreprinderile au 

dreptul să ceară, totuși, purtarea măștii. 

 

Categorii de persoane exceptate de la obligativitatea purtării măștii: 

• Persoanele inapte fizic să poarte ori să-și pună mască din cauza unei dezabilități 

sau boli care afectează fața; 

• Persoanele a căror condiție medicală este afectată negativ de purtarea măștii (de 

exemplu urmare a unei afecțiuni pulmonare); 

• Persoanele care devin puternic agitate din cauza măștii (de ex. din cauza unei 

dezabilități mintale sau boli mintale, excepția se aplică și cu privire la 

supraveghetor); 

• Persoanele care depind de comunicarea non-verbală (citirea buzelor) și 

companionii lor; 

• Copii care nu au împlinit vârsta de 13 ani.  

 

 

Recomandări și reguli adiționale (intrate în vigoare la 18.11.2020, în vigoare până 

la 20.04.2021) 

 

I. Viața de zi cu zi: 

• Se va călători cât mai puțin posibil; 

• Se va lucra de acasă, cu excepția cazului în care nu există altă opțiune; 

• Toate persoanele care au  împlinit vârsta de 13 ani, vor purta mască în spațiile 

publice interioare și în transportul public; 

• În învățământul secundar, profesional și învățământul superior toți vor purta mască 

când se află în afara clasei; 

• Toate unitățile alimentare și care servesc băuturi rămân închise. Luarea la pachet 

rămâne permisă. Excepții de la această interdicție: 

- Hotelurile, doar pentru oaspeții hotelului care rămân peste noapte; 

- Casele funerare; 

- Aeroporturile, în zona după controlul de securitate; 

- Cantinele companiilor; 

- Punctele de vânzare a produselor alimentare și băuturilor în cadrul instituțiilor 

medicale, pentru pacienți și vizitatorii pacienților; 



- Punctele de vânzare a produselor alimentare și băuturilor în cadrul instituțiilor 

de activități diurne pentru grupurile de persoane vulnerabile; 

• Localurile polivalente vor închide spațiul care oferă mâncare și băuturi; 

• Magazinele cu amănuntul se vor închide cel târziu la ora 20:00; 

• Supermarketele și magazinele alimentare pot rămâne deschise până la ora 20:45 

(Notă: începând cu data de 31 martie 2021, acestea vor putea rămâne deschise până 

la orele 21:45); 

• Nu este permisă vânzarea sau livrarea de băuturi alcoolice între orele 20:00 - 

07:00; 

• Nu este permis consumul de alcool sau posesiunea de alcool în spațiile publice 

între orele 20:00 și 07:00; 

• Evenimentele publice în interior și în aer liber sunt interzise, cu excepția: 

- Târgurilor săptămânale; 

- Expozițiilor și conferințelor; 

- Cinematografelor, teatrelor, sălilor de concerte, muzeelor, etc.; 

- Meciurilor de atleți în instituțiile sportive de ligă înaltă, meciurile de fotbal  în 

Premier League și Divizia Întâia și activităților sportive la propriile cluburi a 

persoanelor până la vârsta de 18 ani; 

- Demonstrațiilor, adunărilor și întâlnirilor, așa cum sunt definite în Legea privind 

evenimentele publice; 

• Vizitarea parcurilor de animale, muzeelor, bibliotecilor va avea loc în baza 

rezervării.  

• Este interzis cântatul în grupuri, cu următoarele excepții: 

- Interpreții profesionali; 

- Copiii mai mici de 12 ani; 

- Interpretarea cântecelor în contextul profesării unei religii sau credințe; 

- Interpretarea cântecelor în cadrul demonstrațiilor; 

• La funeralii este permisă participarea a cel mult 50 persoane. 

 

II. Activitățile sportive sunt permise, cu următoarele restricții: 

• Persoanele în vârstă de 18 ani și mai mult pot practica sporturi cu păstrarea 

permanentă a distanței de 1,5 metri. Competițiile nu sunt permise. 

Excepțiile sunt: 

- Sportivi de elită care dețin un statut în cadrul centrelor sportive (cum ar fi 

Centrul sportiv Papendal); 

- Fotbaliști (inclusiv personalul de suport într-o „bulă”) în Premier League și 

Divizia Întâia; 

• Participarea la sporturi de echipă, inclusiv meciuri și competiții cu echipe din 

propriul club, este permisă copiilor sub 18 ani. 

• Cantinele sportive, cluburile, dușurile și vestiarele vor rămâne închise. 

• Evenimentele sportive vor avea loc fără spectatori. 

 

IV. Deplasările: 

1) Călătoriile în limitele țării: 

• Călătoriți cât mai puțin posibil; 

• Dacă plecați în vacanță, rămâneți cât mai mult posibil în sau lângă casa de vacanță; 

• Limitați numărul de ieșiri și evitați locurile aglomerate. 

2) Călătoriile în afara țării: 

• Nu rezervați călătorii în străinătate până la 15 mai 2021; 

• Vacanțele și vizitele de familie nu sunt călătorii esențiale; 

• Dacă veniți în Țările de Jos dintr-o țară cu aviz de călătorie portocaliu, trebuie să 

vă autoizolați timp de 10 zile de la sosire. 



 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe 

teritoriul Regatului Țărilor de Jos, accesați pagina: 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 

 

Pentru întrebări frecvente privind restricțiile de călătorie în vigoare în Regatul Țărilor de 

Jos, accesați pagina: 

https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travel-

restrictions-for-the-netherlands  

 

Pentru informații curente privind starea epidemiologică în Regatul Țărilor de Jos, 

accesați pagina: 

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information 

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos 

https://olanda.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/about-

us/embassy-in-bucharest 

 

Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-

us/embassy-office-in-chisinau 

 

 

Polonia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA 

 

RESTRICȚII DE INTRARE  

 

Din 30 martie, noi reguli de aplicare a carantinei pentru persoanele care intră în 

Republica Polonă 

Reguli pentru călătorii care vin în Polonia din spațiul Schengen 

• Călătorii vor fi în carantină, cu excepția cazului în care prezintă rezultatul 

testului negativ pentru COVID-19. Testul va trebui efectuat cu cel mult 48 de 

ore înainte de trecerea frontierei. 

• Tipul testului: PCR sau antigenic. 

• Noile reguli se vor aplica tuturor mijloacelor de transport: transport colectiv și 

individual, precum și trecerea frontierei pe jos. 

• Călătorii care au fost plasați în carantină în Polonia vor putea susține un test care 

îi va elibera din carantină. 

Reguli pentru călătorii care vin în Polonia din afara spațiului Schengen 

• Fiecare călător va fi plasat în carantină. 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information
https://olanda.mfa.gov.md/
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/about-us/embassy-in-bucharest
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/about-us/embassy-in-bucharest
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-us/embassy-office-in-chisinau
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-us/embassy-office-in-chisinau
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/


• Un test efectuat în țara de origine a persoanei nu vor elibera pe cetățeni de 

carantină. 

• Călătorii care au fost plasați în carantină pot susține un test în Polonia, al cărui 

rezultat negativ îi va elibera din carantină. 

• Tipul testului: PCR sau antigenic. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (CINE POATE INTRA ÎN POLONIA) 

 

1. cetățeni ai Republicii Polonia, 

2. străinii care sunt soți sau copii ai cetățenilor Republicii Polonia sau care 

rămân în grija lor permanentă, 

3. străini cu un card polonez, 

4. membrii misiunilor diplomatice, birourilor consulare și reprezentanții 

organizațiilor internaționale și membrii familiilor acestora, precum și alte 

persoane care trec frontiera Republicii Polonia pe baza unui pașaport 

diplomatic, 

5. străinii cu drept de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii 

Polonia, 

6. străini cu drept de muncă pe teritoriul Republicii Polonia, adică străini cu 

drept de muncă în aceleași condiții ca și cetățenii polonezi, cu permis de 

muncă, certificat de înscriere în evidența muncii sezoniere, declarație de 

încredințare a muncii unui străin pe teritoriul Republicii Polonia care: 

- desfășoară activități pe teritoriul Republicii Polonia sau 

- prezintă documente care demonstrează că angajarea va începe imediat după 

trecerea frontierei; 

7. străinii care conduc un mijloc de transport pentru transportul de persoane sau 

mărfuri, iar călătoria lor are loc ca parte a activităților profesionale constând 

în transportul de mărfuri sau transportul de pasageri, 

8. șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier 

internațional sau a transportului internațional combinat care călătoresc pe 

teritoriul Republicii Polonia cu alte mijloace de transport decât vehiculul 

utilizat pentru transportul rutier: 

- pentru a se odihni pe teritoriul țării de ședere, 

- după ce s-a odihnit în străinătate, după cum sa menționat mai sus, și după o 

pauză în exercitarea muncii în circumstanțele specificate în Legea privind 

timpul de lucru al șoferilor. 

9. studenții care studiază în Polonia și tutorii lor care trec granița cu studenții 

pentru a permite această învățare, 

10. studenți, participanți la studii postuniversitare și formare de specialitate și 

alte forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia, 

11. oamenii de știință care desfășoară activități de cercetare sau dezvoltare în 

Polonia, 

12. cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statele membre ale 

Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind 

Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană și soții și copiii 

acestora, 

13. străini cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung 

al Uniunii Europene, pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, 

stat membru al Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la 

acordul privind economia europeană Area, Confederația Elvețiană sau 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și soții și copiii acestora, 

pentru a călători prin teritoriul Republicii Polonia, la locul de reședință sau 

de ședere, 



14. străinii care călătoresc cu avionul în sensul art. 2 puncte 1 din Legea din 3 

iulie 2002 - Legea aviației privind zborurile internaționale, care sunt cetățeni 

din: Georgia, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Thailandei, 

Republica Coreea, Republica Tunisia, Uniunea Australiană sau dreptul de 

ședere pe teritoriul acestor țări 

15. persoanele care traversează frontiera poloneză pe baza unei vize naționale în 

scopul repatrierii sau a unei vize să vină în Polonia ca membru al familiei 

imediate a repatriatului; 

16. străini a căror sosire are loc în legătură cu participarea, în calitate de 

concurent, membru al personalului de pregătire, medic, kinetoterapeut sau 

arbitru, la competiții sportive internaționale organizate pe teritoriul 

Republicii Polonia de o federație sportivă internațională care operează în 

olimpice sau paralimpice sport sau altul recunoscut de Comitetul Olimpic 

Internațional sau organizat de o organizație sportivă internațională cu o gamă 

continentală care aparține unei astfel de federații sau unei asociații sportive 

poloneze, precum și jurnaliști acreditați, după ce a documentat ofițerului 

poliției de frontieră faptul competiției, data și natura participării la o scrisoare 

corespunzătoare emisă de organizatorul competiției sau certificată de 

asociația sportivă poloneză corespunzătoare. 

17. străinii care trec granița Republicii Polonia pe baza unei vize eliberate în 

scopul sosirii din motive umanitare, din cauza interesului statului sau a 

obligațiilor internaționale, 

18. cetățeni ai Republicii Belarus, 

19. pescari în sensul art. 2 pct. 9 din Legea din 11 septembrie 2019 privind 

munca pe navele de pescuit (Jurnalul de legi, pct. 2197) sau navigatorii în 

sensul art. 2 punctul 3 din Legea muncii maritime din 5 august 2015 (Jurnalul 

de legi din 2020, articolul 1353), denumită în continuare „Legea muncii 

maritime”, inclusiv navigatorii angajați în condițiile art. 46 sau articol. 108 

din Legea muncii maritime, precum și: 

- marinari sau pescari care merg în port, de asemenea, prin alte mijloace de 

transport decât nava, pentru a se angaja pe o navă sau pentru a se întoarce la 

locul de reședință, de asemenea alte mijloace de transport decât nava, după 

încetarea angajării pe nava - de asemenea în tranzit pe teritoriul Republicii 

Polonia; 

- persoanele care prestează lucrări sau prestează servicii pe nave sau pe 

platforme de producție și foraj în larg, pe baza unei relații, altele decât un 

contract de muncă pentru navigatori; 

20. străinii care au obținut o viză pentru a participa la Polonia. Business Harbor, 

21. antreprenori străini și reprezentanți ai entităților comerciale străine care trec 

frontiera poloneză în scopuri comerciale, care au fost înștiințați de o misiune 

diplomatică a unei anumite țări acreditate în Republica Polonia și au obținut 

acordul ministrului responsabil cu afacerile externe pentru o astfel de vizită 

22. cetățeni ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și soții 

și copiii lor. 

23. În cazuri deosebit de justificate, neincluse mai sus, ofițerul comandant al 

postului de grăniceri, după obținerea acordului comandantului șef al gărzii 

de frontieră, poate permite străinilor să intre pe teritoriul Republicii Polonia. 

 

CINE ESTE ELIBERAT DE CARANTINĂ DUPĂ TRECEREA FRONTIEREI: 

 

• echipajul aeronavei, 

• marinari, pescari și alți membri ai echipajului navelor de navigație maritimă și 

interioară, precum și tehnicieni ai serviciilor navale și inspectori ai 



administrației maritime sau organizații recunoscute în scopul efectuării 

inspecțiilor, 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ nowe-zasady-kwarantanny-

for-members-crew-fishermen-and-service 

• persoane care prestează lucrări sau prestează servicii pe nave sau pe platforme 

de producție și foraj în larg, 

• persoanele care efectuează în Polonia sau într-o țară vecină lucrări legate de 

pregătirea sau implementarea investițiilor în domeniul rețelelor de transport 

sau a investițiilor strategice în sectorul petrolier în sensul Legii privind 

pregătirea și implementarea investițiilor strategice în sectorul petrolier , 

• șoferii implicați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional 

sau a transportului internațional combinat în sensul prevederilor Legii 

transportului rutier, 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny 

-transport-zbiorowym-și-scutiri-de-obligația-de-carantină-șoferi-

profesioniști-în-transport-internațional 

• instruirea personalului și a altor angajați necesari pentru efectuarea serviciilor 

de transport de marfă ca parte a transportului feroviar internațional, 

desfășurarea de activități profesionale în Polonia sau într-o țară vecină, pe 

baza unei liste care constituie o listă a acestor persoane furnizate de 

transportator; 

• șoferii care efectuează transport rutier cu autovehicule sau combinații de 

vehicule cu o greutate maximă admisibilă care nu depășește 3,5 tone în 

transportul rutier de mărfuri și transportul rutier non-profit de mărfuri, 

• șoferii angajați în transportul rutier cu vehicule destinate transportului a mai 

mult de 7 și nu mai mult de 9 persoane, inclusiv șoferul în transportul rutier 

comercial internațional de călători. 

• studenții care studiază în Polonia și tutorii lor care trec granița cu studenții 

pentru a permite această învățare (se aplică persoanelor care locuiesc 

permanent în străinătate și studiază sau studiază pe teritoriul Republicii 

Polonia), 

• studenți, participanți la studii postuniversitare, studii de specialitate și alte 

forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia și 

persoanele care desfășoară activități de cercetare în Polonia (se aplică 

persoanelor care locuiesc permanent în străinătate și studiază sau studiază pe 

teritoriul Republicii Polonia), 

• soldați ai Forțelor Armate ale Republicii Polonia sau ai forțelor aliate, ofițeri ai 

Poliției, Poliției de Frontieră, Agenției de Securitate Internă, Serviciului 

Vamal și Trezorerie, Serviciului de Stat de Pompieri și Serviciului de 

Protecție al Statului, inspectorilor Inspecției Transportului Rutier, 

îndeplinind sarcini oficiale, 

• membrii misiunilor diplomatice, birourilor consulare și reprezentanții 

organizațiilor internaționale și membrii familiilor acestora, precum și de alte 

persoane care trec frontiera pe baza unui pașaport diplomatic, 

• inspectori ai administrației maritime sau ai unei organizații recunoscute 

menționate în reglementările de siguranță maritimă, care trec frontiera pentru 

a efectua o inspecție; 

• oameni care prestează muncă la o fermă situată de ambele părți ale frontierei, 

• străinii cu permis de ședere permanent sau permis de ședere al Uniunii 

Europene al unui rezident pe termen lung și soții și copiii acestora în scopul 

tranzitului pe teritoriul Poloniei la locul de reședință sau de ședere, pe 

teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, Statul membru al 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/%20nowe-zasady-kwarantanny-for-members-crew-fishermen-and-service
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/%20nowe-zasady-kwarantanny-for-members-crew-fishermen-and-service
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny%20-transport-zbiorowym-și-scutiri-de-obligația-de-carantină-șoferi-profesioniști-în-transport-internațional
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny%20-transport-zbiorowym-și-scutiri-de-obligația-de-carantină-șoferi-profesioniști-în-transport-internațional
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny%20-transport-zbiorowym-și-scutiri-de-obligația-de-carantină-șoferi-profesioniști-în-transport-internațional


Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind 

Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, 

• persoane care navighează cu ambarcațiuni de agrement între porturile statelor 

membre ale UE, statele membre ale AELS - părți la Acordul SEE fără a face 

escală în porturile țărilor terțe; 

• persoane care desfășoară activități în străinătate legate de protecția 

patrimoniului cultural polonez în străinătate, inclusiv activități de conservare, 

inventariere și cercetare, efectuate ca parte a proiectelor financiare din 

fondurile ministrului responsabil cu cultura și protecția patrimoniului 

național sau din fondurile instituțiilor culturale de stat organizat de acest 

ministru, 

• persoane care participă în calitate de concurent, membru al personalului de 

pregătire, medic, kinetoterapeut sau arbitru, la competiții sportive 

internaționale organizate pe teritoriul Republicii Polonia de către o federație 

sportivă internațională care operează în sporturile olimpice sau paralimpice 

sau altul recunoscut de International Olympic Comitet sau organizat de o 

organizație sportivă internațională cu o gamă continentală care aparține unei 

astfel de federații sau unei asociații sportive poloneze, precum și de jurnaliști 

acreditați, 

• profesioniștii din domeniul medical care au obținut calificări pentru a practica 

o anumită profesie în afara Poloniei și a traversa frontiera pentru a furniza 

servicii de sănătate pe teritoriul Poloniei, 

• persoanele care, în ianuarie 2021, susțin examenul de clasa a VIII-a desfășurat 

în școlile primare pentru adulți, unde educația se încheie în semestrul de 

toamnă, 

• persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cărora li s-a eliberat un certificat de 

vaccinare, 

• persoanele care, în ianuarie 2021, susțin examenul de confirmare a calificărilor 

în profesia menționată în capitolul 3b din Legea din 7 septembrie 1991 

privind sistemul de învățământ (Jurnalul de legi din 2020, articolul 1327), 

astfel cum a fost modificată înainte de 1 septembrie 2019 sau examenul 

profesional menționat în capitolul 3b din Legea din 7 septembrie 1991 

privind sistemul de învățământ, 

• persoanele care trec frontiera de stat constituind o frontieră internă în sensul 

art. 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 9 martie 2016 privind codul de norme al UE care 

reglementează circulația persoanelor peste granițe (Codul frontierelor 

Schengen), ca parte a performanței profesionale, afaceri sau activități 

profitabile în Republica Polonia sau într-o țară vecină. 

• cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Asociației 

Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul 

Economic European sau Confederația Elvețiană și soții și copiii acestora în 

scopul tranzitului pe teritoriul Poloniei la locul lor de reședință sau ședere 

(valabil începând cu 30 decembrie 2020.), 

• membri ai echipei naționale a asociațiilor sportive poloneze, membri ai 

personalului de formare, fizioterapeuți și judecători sportivi, întorcându-se în 

Republica Polonia de la competițiile internaționale organizate de o federație 

sportivă internațională care operează în sporturile olimpice sau paralimpice 

sau altul recunoscut de Comitetul Olimpic Internațional sau organizat de o 

organizație sportivă internațională cu o gamă continentală care aparține unei 

astfel de federații, 



• persoanele cu un rezultat negativ al testului de diagnostic pentru SARS-CoV-

2, efectuat înainte de trecerea limitei, în termen de 48 de ore de la momentul 

rezultatului testului. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL 

 

Dreptul de a tranzita teritoriul Republicii Polone îl au toate categoriile de persoane care 

au dreptul de a intra pe teritoriul țării, precum și străinii cu permis de ședere permanent 

sau permis de ședere pe termen lung pe teritoriul altor state membre ale Uniunii 

Europene, statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) - părți 

la acordul privind Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, precum și 

soții și copiii acestora, pentru a călători pe teritoriul Republicii Polone spre locul de 

reședință sau de ședere. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN 

 

Noi resticții antipandemice la nivel național începând cu data de 1 martie - 9 

aprilie 2021 

Restricțiile vor fi în vigoare la nivelul întregii țări, pentru toate cele 16 regiuni ale 

Poloniei. În intervalul 27 martie – 9 aprilie 2021 vor fi închise:  

1.  Hotelurile (excepții, cazarea oferită ca parte a călătoriilor de afaceri); 

1. Instituțiile de cultură (cinematografe, teatre, muzee, galerii de artă, este posibil să 

se organizeze doar repetiții, precum și evenimente online); 

2. Cluburi de fitness și săli de sport, pârtiile de schi, piscinele (cu excepția 

piscinelor care desfășoară activități medicale și pentru membrii echipei naționale); 

3. Parțial vor fi închise și mall-urile (cu excepția: magazinelor alimentare, farmacii, 

librării).  

În plus, se vor aplica noi limite pentru persoane în unitățile comerciale și oficiul 

poștal :  

• 1 persoană pe 15 m2 - în magazine de până la 100 m2, 

• 1 persoană pe 20 m2   - în magazine de peste 100 m2. 

4. Biserici  - începând cu 27 martie, lăcașurile de cult vor avea o nouă limită de 

oameni - va trebui să existe 20 m2 per 1 persoană . Obligația de a acoperi gura și 

nasul și de a păstra 1,5 m distanță de alte persoane rămâne neschimbată. 

5. Saloane de coafură și înfrumusețare- începând cu 27 martie, interdicția se va 

aplica și saloanelor de coafură și saloanelor cosmetice din toată Polonia. 

6. Creșele și grădinițele vor fi închise . Excepția va fi îngrijirea copiilor lucrătorilor 

medicali și forțelor de ordine (inclusiv soldați, ofițeri de poliție și pompieri). 

7. Sport - numai professional. 

8. Munca la distanță. 

Totodată, restricțiile introduse anterior, rămân în vigoare. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Informații privind restricțiile aplicate în Polonia pot fi accesate la următorul link - 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations. 

Informații amănunțite referitoare la trecerea frontierei Poloniei pot fi obținute de la 

Serviciul Grăniceri al Republicii Polone - https://www.strazgraniczna.pl/.   

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova la Varșovia  

https://polonia.mfa.gov.md/ 

Ambasada Republicii Polone la Chișinău 

https://www.gov.pl/web/republicamoldova 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
https://www.strazgraniczna.pl/
https://polonia.mfa.gov.md/
https://www.gov.pl/web/republicamoldova


 

Portugalia 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA  

 

Până la ora 23:59 a zilei de 15 aprilie este decretată stare de urgență pe întreg teritoriul 

național.  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Pe cale aeriană: 

 

✓ 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). În funcție de situația 

epidemiologică a statelor de proveniență, se aplică următoarele măsuri: 

❖  pentru statele cu peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile 

(Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia) – 

obligația de a prezenta un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu 

virusul SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ, efectuat cu maximum 72 de ore 

anterior îmbarcării și obligația de a efectua, la sosirea în Portugalia, o perioadă de 

izolare de 14 zile, la domiciliu sau într-un loc desemnat de autoritățile de sănătate. 

Sunt exceptați de la măsura izolării pasagerii care se deplasează pentru călătorii 

esențiale și a căror ședere pe teritoriul național, dovedită prin biletul de întoarcere, nu 

depășește 48 de ore. 

❖ pentru statele care au între 150 - 500 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 

14 zile (Germania, Austria, Belgia, Cipru, Croația, Danemarca, Franța, Ungaria, 

Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, România, Suedia, Elveția), în cazul 

cărora autoritățile portugheze recomandă doar efectuarea de călătorii esențiale - 

obligația de a prezenta un test molecular (tip RT-PCR) cu rezultat negativ pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarcării. 

❖ pentru statele care au sub 150 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile 

nu există restricții. 

 

✓ sunt suspendate toate zborurile din și spre Brazilia, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord cu destinația sau cu plecarea de pe aeroporturile sau aerodromurile 

portugheze. Această suspendare nu aduce prejudicii dreptului de intrare a cetățenilor 

portughezi și membrilor de familie a acestora, exclusiv la bordul zborurilor umanitare 

în scopul repatrierii. Chiar și în aceste situații pasagerii vor face dovada, la îmbarcare, 

că au efectuat, în cele 72 de ore anterior îmbarcării, un test molecular (tip RT-PCR) 

pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ, fără de care 

nu se vor putea îmbarca în aeronavă și nici intra pe teritoriul național. 

 

✓ 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, 

China, Coreea de Sud, Japonia, Hong Kong, Macao, Noua Zeelandă, Rwanda, 

Singapore, Thailanda și Uruguay, precum și intrarea în Portugalia a cetățenilor 

rezidenți în aceste țări ori de câte ori se află exclusiv în tranzit sau transfer 

internațional pe aeroporturi situate în alte țări decât cele menționate în listă; 

https://www.facebook.com/MoldovainPortugal
https://www.facebook.com/MoldovainPortugal


 

✓ 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 sau ieșirii din Portugalia a: 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; b) 

cetățenilor țărilor terțe care călătoresc în scop profesional, de studiu, de reîntregire a 

familiei, din motive de sănătate sau din motive umanitare. 

 

Pasagerii din zborurile provenind din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană 

sau care nu sunt țări asociate Spațiului Schengen, cu excepția copiilor cu vârsta de 

până la 2 ani 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. 

 

Se menține măsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale prin intermediul 

termometrelor cu infraroșu a tuturor pasagerilor care sosesc pe teritoriul național. 

Temperatura corporală relevantă este cea egală sau superioară valorii 38o C. Astfel, orice 

pasager a cărui temperatură este egală sau superioară valorii de 38o C, va fi imediat 

îndrumat către structurile medicale care funcționează pe aeroporturile naționale, pentru 

repetarea măsurării temperaturii și în vederea efectuării unui test molecular în cazul în 

care situația o justifică.    

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

➢ 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, inclusiv rezidenților în Portugalia; 

➢ cetățenilor țărilor terțe care călătoresc în scop profesional, de studiu, de reîntregire a 

familiei, din motive de sănătate sau din motive umanitare. 

 

Pe cale maritimă: Se menține în continuare interdicția debarcării pasagerilor și 

echipajelor vaselor de croazieră în porturile naționale, cu excepția cetățenilor portughezi 

și a rezidenților în Portugalia. Este permisă acostarea ambarcațiunilor de agrement și 

debarcarea pasagerilor.  

 

Pe cale rutieră: Începând cu data de 1 februarie 2021, este reintrodus controlul 

persoanelor la traversarea frontierei terestre cu Spania.  Pe durata regimului de control 

al frontierelor: 



❖ este interzis traficul rutier la frontierele internă terestre, indiferent de tipul de vehicul, 

cu  excepția transportului internațional de mărfuri, a transportului de lucrători 

transfrontalieri și a circulației vehiculelor de urgență, de salvare și a serviciilor de 

urgență 

❖ se suspendă traficul feroviar între Portugalia și Spania, cu excepția transportului 

feroviar de mărfuri; 

❖ se suspendă traficul fluvial în cele două țări 

 

Restricționările de circulație nu aduc atingere: 

 

1. dreptului de intrare a cetățenilor portughezi și deținătorilor de permise de ședere în   

Portugalia dreptului de ieșire a persoanelor rezidente în alte state 

2. deplasărilor în scopul desfășurării activităților profesionale sau echivalente, 

documentate corespunzător, realizate în cadrul unor activități cu caracter 

internațional 

3. deplasările în scopul ieșirii de pe teritoriul continental ale cetățenilor portughezi 

rezidenți în alte state 

4. deplasărilor, cu titlu excepțional, în scopul reunificării familiale a soților și 

membrilor de familie până la gradul I; 

5. deplasărilor efectuate de aeronave, ambarcațiuni sau vehicule ale statului sau ale 

forțelor armate; 

6. deplasărilor în scopul transportului de marfă și curierat; 

7. deplasările în scop umanitar sau de urgență medicală, precum și în scopul accesului 

la unități de sănătate, în condițiile acordurilor bilaterale privind prestările de îngrijiri 

de sănătate; 

8. deplasărilor în scopul transportului internațional de marfă, a transportului de 

lucrători transfrontalieri și a lucrătorilor sezonieri, cu contract de muncă dovedit 

corespunzător, a circulației vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului 

de urgență; 

9. deplasările titularilor organelor de suveranitate, atunci când se află în exercițiul 

funcțiunii; 

10. deplasările care au ca destinație regiunile autonome Azore și Madeira. 

 

Trecerea autorizată a frontierei terestre cu Spania este permisă prin următoarele puncte 

de trecere: 

În toate zilele săptămânii: 

1. Valença-Viana do Castelo, ieșirea spre Ponte Tuy-Valença-legătura IP 1-A 3, în 

Valença; 

2. Vila Verde da Raia-Chaves, ieșirea de pe A 52, legătura cu A 24, km 0, la sensul 

giratoriu; 

3. Quintanilha-Bragança, ieșirea de pe Ponte Internacional IP 4/E 82, nodul de ieșire 

Quintanilha sau lângă sediul CCPA pe N 218-1 Quintanilha; 

4. Vilar Formoso-Guarda lângă linia de frontieră, Largo da Fronteira, lângă CCPA, 

N 16/E 80, legătura 620 Fuentes de Õnoro, Spania, inclusiv accesul prin Parcarea 

TIR, via camioane, N 16, Vilar Formoso; 

5. Marvão-Portalegre, linia de frontieră, Marvão, N 521 legătura cu Valência de 

Alcântara la IC 13 Marvão; 

6. Caia-Elvas, ieșirea de pe A 6, km 158, legătura Caia-Elvas lângă punctul de turism, 

Elvas; 

7. Vila Verde de Ficalho-Beja lângă linia de frontieră, legătura A 495 Rosal de la 

Frontera la IP 8, Serpa; 

8. Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 al A 22, Ponte Internacional do 

Guadiana-Castro Marim. 



În zilele lucrătoare, între orele 7.00-9.00 și 18.00-21.00: 

1. Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101; 

2. Miranda do Douro, km 86.990, EN 218; 

3. Termas de Monfortinho-Castelo Branco, joncțiunea N 239 cu N 240 la Termas de 

Monfortinho; 

4. Mourão, punctul de frontieră  S. Leonardo, km 7, EN 256 -1; 

5. Barrancos, EN 258, km 105.5, care efectuează legătura cu HU -91. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  Nu există restricții  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

➢ datoria generală de rămânere la domiciliu, cu excepția deplasărilor autorizate 

pentru achiziția de bunuri și servicii esențiale, desfășurarea activităților profesionale 

când nu este posibilă munca la distanță, deplasări pentru motive de sănătate, situațiile 

de urgență care vizează victime ale violenței domestice, trafic de persoane, minori și 

tineri în situații de risc, asistența acordată persoanelor vulnerabile, îndeplinirea 

obligațiilor parentale, participarea la ceremonii religioase, asistență veterinară a 

animalelor, participarea la acțiuni de voluntariat social, vizite la căminele pentru 

persoane vârstnice, unități de îngrijire paleativă și alte structuri care vizează 

persoanele în vârstă, vizite la persoanele aflate în incapacitate de deplasare sau private 

de libertatea de circulație, deplasări ale titularilor organelor de suveranitate și lideri 

ai partidelor politice cu reprezentare în parlament și a persoanelor deținătoare de 

permise de liberă trecere, personalului misiunilor diplomatice, consulare și al 

organizațiilor internaționale cu sediul în Portugalia, în exercitarea funcțiilor oficiale; 

deplasări pentru exercitarea libertății presei, deplasări la oficii poștale, agenții bancare 

și asiguratori, deplasări necesare intrării și ieșirii de pe teritoriul național continental, 

inclusiv deplasările din și spre locul de cazare, alte activități similare sau pentru 

motive de forță majoră sau de necesitate imperativă, justificate corespunzător, 

întoarcerea la domiciliu în cadrul tuturor deplasărilor de mai sus). Sunt permise 

practicarea activităților sportive individuale și momente în aer liber, plimbarea 

animalelor de companie, cu precizarea că aceste activități trebuie să fie de scurtă 

durată și să se desfășoare în zona de reședință. 

➢ este interzisă circulației între unitățile teritoriale la sfârșit de 

săptămână;  Această restricție nu se aplică pentru: deplasări în scopuri profesionale 

sau similare, dovedite corespunzător prin declarații emise de angajator, dacă 

deplasarea are loc între unități teritoriale (concelho) limitrofe celei de domiciliu sau 

în aceeași arie metropolitană, deplasări inerente anumitor funcții, fără a fi necesară 

declarație (pentru angajați din domeniul sanitar, protecție civilă, forțe de securitate 

militari, titularii organelor de suveranitate și lideri ai partidelor politice cu 

reprezentare în parlament, reprezentanți ai cultelor, personal al misiunilor 

diplomatice și consulare și al organizațiilor internaționale acreditat în Portugalia, în 

exercitarea funcțiilor oficiale);, deplasări pentru ieșirea din teritoriul național 

continental; deplasări pentru reîntoarcerea la domiciliu; 

➢ este interzisă circulației pe drumurile publice: în zilele de sâmbătă și duminică 

între orele 13:00 și 05:00, persoanele pot circula în spațiile și pe drumurile publice, 

precum și în spațiile și pe drumurile private echivalente cu drumurile publice; pentru 

achiziția de bunuri și servicii esențiale, plimbări în aer liber de scurtă durată și în zona 

de reședință, deplasări pentru reîntoarcerea la domiciliu; 

➢ reducerea programului de lucru a unităților care comercializează bunuri și 

servicii, cu închiderea activității la 20:00 și, respectiv, în zilele de sâmbătă și 



duminică și sărbători legale, de la orele 13.00, cu excepția comerțului cu amănuntul 

de produse alimentare care se închide la sfârșit de săptămână la ora 17.00;  

➢ interzicerea comerțului și consumului de alimente la intrarea în restaurante și unitățile 

similare, fiind permisă doar comercializarea de bunuri ambalate;  

➢ închiderea restaurantelor din centrele comerciale, care nu pot furniza servicii de take-

away, ci doar de livrare la domiciliu;  

➢ sunt interzise campaniile de reduceri de prețuri, promoții sau lichidări de stoc care 

stimulează deplasarea și concentrarea de persoane;  

➢ este interzisă rămânerea în spațiile publice de recreere, precum parcuri sau grădini, 

fiind autorizată frecventarea acestora pentru scurte plimbări. Sunt închise toate 

spațiile publice în care se constată aglomerări de persoane (plaje, promenade etc.). 

➢ consolidarea regimului de lucru la distanță - angajații care se deplasează pentru a 

desfășura activități la locul de muncă trebuie să dețină o declarație emisă de angajator, 

iar unitățile cu peste 250 de angajați sunt obligate să transmită în termen de 48 de ore 

către; 

➢ închiderea mai multor unități și instituții, care vizează inclusiv activități culturale și 

artistice, recreative, de petrecere a timpului liber și de divertisment, activități de 

formare și educaționale (afterschool, școli de șoferi) precum și activități sportive. 

➢ suspendarea comerțului cu amănuntul și a prestărilor de servicii, inclusiv cele 

ambulante, cu excepția celor care furnizează bunuri și servicii de primă necesitate sau 

altele considerate esențiale (magazinele alimentare, băcăniile, supermarketurile, 

tutungerii, stații de alimentare cu combustibil, bănci, agenții funerare etc.) Rămân 

deschise cabinetele medicale și dentare și farmaciile. 

➢ suspendarea activităților didactice și de predare în toate unitățile de învățământ până 

în la data de 5 februarie 2021 (creșe, școli și universități) și reluarea studiilor în regim 

la distanță, începând cu data de 8 februarie; 

➢ descurajarea călătoriilor neesențiale în afara țării pentru cetățenii portughezi, excepție 

fiind călătoriilor: destinate desfășurării activităților profesionale sau similare, 

documentate corespunzător; deplasărilor în scopul părăsirii teritoriului portughez de 

către cetățenii portughezi care locuiesc în alte țări; călătorii, în mod excepțional, în 

scopul reuniunii familiale a soților și a membrilor familiei până la gradul 1 pe linia 

dreaptă; deplasarea cu aeronavele, călătoriile pentru transportul de mărfuri și poștă; 

călătorii în scopuri de urgență umanitară sau medicală, precum și pentru accesul la 

unitățile de sănătate; deplasarea în scopul transportului internațional de mărfuri, al 

transportului de lucrători transfrontalieri și al lucrătorilor sezonieri cu relații de 

muncă documentate, circulația vehiculelor de urgență și de ajutor și a serviciilor de 

urgență; călătoriile în regiunile autonome Azore și Madeira.  

➢ restabilirea controlului persoanelor la frontierele terestre;  

➢ posibilitatea suspendării zborurilor și instituirii carantinei obligatori pentru pasagerii 

la sosire; 

➢  birourilor cetățeanului și instanțelor de judecată. Instanțele de judecată vor continua 

să funcționeze doare pentru cazuri urgente, care nu suportă amânare ; 

➢ serviciile publice vor fi disponibile doar pe bază de programare prealabilă. 



➢ impunerea obligativității folosirii măștii în spații publice, de la vârsta  de peste 10 ani, 

ori de câte ori nu este posibilă păstrarea distanțării fizice recomandată de autoritățile 

de sănătate. Excepții: situațiile clinice (atestate corespunzător prin documente), cele 

impuse de natura profesiei și în situațiile în care persoanele sunt membrii aceleiași 

familii, când nu se află în apropierea unor terțe persoane; 

➢ se menține necesitatea izolării obligatorii a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 sau 

aflate sub observație activă. 

➢ În cazul deplasărilor autorizate, este în vigoare regula limitării ocupării la 2/3 a 

vehiculelor private cu capacitate mai mare de cinci locuri, cu excepția cazului în care 

toți ocupanții fac parte din aceeași familie. Pasagerii au obligația de a purta mască 

sau vizieră. 

➢ Reguli de ocupare și de distanțare fizică: păstrarea distanței fizice de 2 metri și 

stabilirea capacității de ocupare a spațiilor utilizând criteriul de 0,05 persoane pe m2, 

evitarea staționării în incinte, preferențial programări prealabile. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Portalul SNS 24 răspunsul la întrebările frecvente privind condițiile de călătorie în 

Portugalie  - https://www.sns24.gov.pt/…/preve…/viajar-de-e-para-portugal/ 

 

Măsurile specifice aplicabile fiecărei unități teritoriale (concelho) pot fi consultate 

aici: https://covid19estamoson.gov.pt/ 

 

Linia de urgență  în sănătate disponibilă 24/24 -  808 242 424 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Lisabona 

https://portugalia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Portugaliei la București, România 

 

 

Slovacia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA, în vigoare până la data de 28 aprilie 2021, cu posibilitatea 

extinderii ulterioare. 

 

Începând cu 17 februarie 2021, lista țărilor mai puțin riscante și posibilitatea de a 

trece frontiera cu un test PCR de 72 de ore au fost abolite. Aceasta înseamnă că o 

persoană, luând în considerare mai multe excepții, trebuie să intre în izolare pentru o 

perioadă de 14 zile la sosirea în Slovacia după care va fi testată prin metoda PCR pentru 

COVID-19 . 

 

https://www.sns24.gov.pt/…/preve…/viajar-de-e-para-portugal/
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://portugalia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovianAustria/
https://www.facebook.com/MoldovianAustria/


Prin Rezoluțiile Guvernului Republicii Slovace  nr. 160 din 17 martie 2021 , nr. 137 din 

12 martie 2021 , nr. 156 din 17 martie 2021 reglementează libertatea de circulație și 

ședere prin interzicerea ieșirii până la 28 aprilie 2021. 

  

Decretul nr. 98/2021 al Oficiului de Sănătate Publică al Republicii Slovace 

reglementează anumite aspecte legate de restricționarea circulației (una dintre restricții 

este interzicerea furnizării de servicii de cazare pe termen scurt pentru unitățile care oferă 

servicii hoteliere și servicii de cazare similare la servicii hoteliere, turistice și alte servicii 

de cazare pe termen scurt, cu excepția excepțiilor prevăzute în decret). 

Vă rugăm să rețineți că restricțiile privind libera circulație pot fi diferite în unele regiuni 

ale Republicii Slovace. Decretele valabile ale Autorității de Sănătate Publică din 

Republica Slovacă sunt publicate în Jurnalul Guvernului Republicii Slovace . Decretele 

Guvernului Republicii Slovace sunt publicate pe site - ul web al Guvernului Republicii 

Slovace. 

 

Procedură și obligații la sosirea în Republica Slovacă 

Dacă intrați pe teritoriul Republicii Slovace din 22 martie 2021 sunteți obligat să 

introduceți izolarea la domiciliu până când primiți un rezultat negativ al testului RT-

PCR pentru COVID-19, vi se cere să treceți testul COVID-19 nu mai devreme de a opta 

zi de izolare la domiciliu, dacă călătoriți dintr-o țară membră a UE, Islanda, Norvegia, 

Liechtenstein, Elveția sau Regatul Unit (și ați vizitat aceste țări doar în ultimele 14 zile) 

și aveți un curs asimptomatic, izolarea dvs. la domiciliu se încheie când ajungeți în ziua 

a 14-a, chiar dacă nu primiți un test RT-PCR negativ pentru COVID-19 . Dacă călătoriți 

din afara UE, trebuie să rămâneți izolat până când primiți un rezultat negativ al testului . 

izolarea locuinței este obligatorie și pentru persoanele care locuiesc cu dvs. în aceeași 

gospodărie, 

Vi se cere, de asemenea, să vă raportați telefonic la biroul regional de sănătate publică 

sau electronic, înregistrându-vă prin formularul eHranica și la furnizorul dvs. de 

asistență medicală (adică medicul de familie / medicul pediatru) cu care aveți un 

contract. În timpul șederii dvs. pe teritoriul Republicii Slovace, trebuie să puteți dovedi 

unui membru al Forței de Poliție a Republicii Slovace o confirmare a înregistrării 

menționate prin intermediul formularului eHranica . 

dacă intrați pe teritoriul Republicii Slovace pe calea aerului, sunteți de asemenea obligat 

să completați un formular electronic pentru a căuta un pasager. 

 

Excepții de la izolarea de 14 zile la sosirea în Slovacia 

Excepții se aplică în continuare, de exemplu, navetiștilor din statele vecine (§ 5), 

studenților, persoanelor care au grijă de cei dragi, persoanelor care gestionează terenuri, 

zone culturale, știri și producție media și altele asemenea. 

Cerința pentru un test antigen negativ sau PCR s-a schimbat de la o dată la 14 zile la o 

dată la 7 zile. 

Descărcare:  Certificat pentru lucrătorii transfrontalieri în muncă 

  

Un cerc definit de sportivi (§ 8 litere j) și k) în procesul de antrenament sau participarea 

la competiții profesionale cu sprijinul Ministerului Educației, Științei, Cercetării și 

Sportului din Republica Slovacă , care va trebui să aibă un antigen negativ 

rezultatul testului nu mai vechi de 48 de ore sau un test PCR nu mai vechi de 72 de 

ore. 

  

Navetiști din țările UE (cu excepția țărilor vecine), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, 

Elveția, Islanda și Regatul Unit (§ 6) 

a) persoanele care au reședința permanentă sau temporară în Republica Slovacă și 

dacă îndeplinesc simultan următoarele condiții: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/104/20210320
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/104/20210320
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/104/20210320
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/99/20210315
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/99/20210315
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/105/20210322
https://www.mzv.sk/documents/10182/4415436/vyhlaska+45-2021+obmedz+prev%C3%A1dzok+a+hromadn%C3%BDch+podujat%C3%AD/8161a00b-d031-4fb6-bc56-784cb8edf0dc
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation
https://korona.gov.sk/ehranica/
http://korona.gov.sk/ehranica/
https://www.mindop.sk/covid
https://www.mzv.sk/documents/10182/4369283/vyhlaska_hranice_potvrdenie_pendleri.pdf/73d0709a-38b1-4ea9-8835-a46039121f54


au o relație de muncă , o relație de muncă similară sau un loc de muncă în afara 

teritoriului Republicii Slovace, pe teritoriul uneia dintre țările Uniunii Europene, Islanda, 

Norvegia, Liechtenstein, Elveția sau Regatul Unit și dețineți un certificat de la angajator 

pentru o astfel de performanță sau un certificat pentru o astfel de performanță 

 Descărcați:  Certificat pentru lucrătorii transfrontalieri privind îndeplinirea angajării 

să intre și să părăsească teritoriul țării menționate la punctul 1 exclusiv în scopul 

efectuării lucrărilor menționate la punctul 1, 

 b) persoanele care au o reședință permanentă sau temporară în afara teritoriului 

Republicii Slovace, în una dintre țările Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, 

Liechtenstein, Elveția sau Regatul Unit și dacă îndeplinesc simultan următoarele 

condiții: 

să aibă o relație de muncă încheiată , o relație de muncă similară sau un loc de muncă pe 

teritoriul Republicii Slovace 

și să dețină un certificat de la angajator pe o astfel de performanță sau pe un certificat de 

astfel de performanță 

Descărcare:  Certificat pentru lucrătorii transfrontalieri privind performanța ocupării 

forței de muncă 

să intre și să părăsească teritoriul țării menționate la punctul 1 numai în scopul 

îndeplinirii lucrărilor menționate la punctul 1. 

 Următoarele prevederi se aplică acestor persoane: 

la intrarea pe teritoriul Republicii Slovace, acestea trebuie să fie dovedite printr-un test 

antigen care să nu depășească 48 de ore sau printr-un test PCR de cel mult 72 de 

ore, 

cel târziu la intrarea pe teritoriul Republicii Slovace, el trebuie să se înregistreze 

la korona.gov.sk/ehranica 

acestea trebuie să fie izolate , dar acest lucru se încheie cu un rezultat negativ al testului 

RT-PCR, la care o persoană poate fi supusă chiar și imediat pe cheltuiala sa după 

intrarea pe teritoriul Republicii Slovace. Dacă persoana nu este supusă unui astfel de 

test imediat, va trece prin procedura normală de înregistrare prin formularul e-border (cel 

mai devreme în ziua a 8-a testul, dacă este negativ, izolarea se termină. Fără testare, 

asimptomaticul izolarea durează 14 zile). 

  

Excepțiile de la izolarea și demonstrarea unui test negativ se aplică în continuare, de 

exemplu, echipajelor de marfă, salvatorilor, serviciilor funerare, infrastructurii critice, 

persoanelor care au nevoie de tratament sau diagnostic și altele asemenea. Condițiile 

detaliate pentru trecerea frontierelor în astfel de cazuri sunt definite în continuare 

în decretul valabil. 

 

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. 

 

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 

https://www.mzv.sk/documents/10182/4369283/vyhlaska_hranice_potvrdenie_pendleri.pdf/73d0709a-38b1-4ea9-8835-a46039121f54
https://www.mzv.sk/documents/10182/4369283/vyhlaska_hranice_potvrdenie_pendleri.pdf/73d0709a-38b1-4ea9-8835-a46039121f54
https://www.mzv.sk/documents/10182/4369283/vyhlaska_hranice_potvrdenie_pendleri.pdf/73d0709a-38b1-4ea9-8835-a46039121f54
http://korona.gov.sk/ehranica
https://www.mzv.sk/documents/10182/4369283/vyhlaska_hranice.pdf/358cd80a-4817-45c9-899d-1ad151b5961b


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. 

 

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Frontierele Slovaciei sunt deschise pentru transportul de persoane și de marfă. 

Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat. 

Începând cu luna septembrie a.c., s-au reluat cursele aeriene în Slovacia, cu respectarea 

unor măsuri epidemiologice stricte. Fiecare pasager care soseşte în Slovacia trebuie să 

completeze un formular, care este accesibil pe pagina de internet a Ministerului slovac 

al Transporturilor şi Construcţiilor (https://www.mindop.sk/covid/forms/edit). Unele 

companii de transport aerian pot stabili condiţii suplimentare. 

Este exceptat de la restricţiile menţionate anterior tranzitul autovehiculelor de marfă, 

pentru alimentare sau descărcare, autosanitare, vehicule funerare etc., cu utilizarea 

echipamentelor specifice de protecție și păstrarea condiţiilor de igienă. 

Poliția va efectua controale aleatorii privind respectarea obligațiilor care decurg din noul 

decret, cu precădere în perioadele de vârf în care frontiera este intens tranzitată. 

Amenda pentru nerespectarea măsurilor menționate în decretul Oficiului de Sănătate 

Publică este de până la 1.659 euro, cu posibilitatea achitării pe loc a unei sume de până 

la 1.000 euro. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe 

teritoriul Slovaciei, accesați pagina: 

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria: www.austria.mfa.gov.md 

 

Slovenia 

 
 

 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU (Stare de epidemie națională: DA) 

 

Guvernul sloven a prelungit starea de epidemie cu 30 de zile, începând cu data de 

18 martie 2021. 

 

În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, în perioada 1-11 aprilie 

2021, vor fi înăsprite măsurile interne și extinse restricțiile de călătorie în 

Republica Slovenia!   

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

Ordonanța Guvernului Republicii Slovenia privind condițiile de intrare în Slovenia în 

scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 stabilește o listă verde (state sigure 

din punct de vedere epidemiologic) și o listă roșie (state cu risc 

https://www.mindop.sk/covid/forms/edit
https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019
http://www.austria.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


ridicat): https://www.gov.si/novice/2020-12-23-149-dopisna-seja-vlade-republike-

slovenije/ . 

Începând cu 29 martie 2021 (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-

2/prehajanje-meja), pe lista roșie se află 33 de state membre UE sau din Spațiul Schengen 

și 125 de state terțe.  

 

Republica Moldova se află pe „lista roșie” a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. 

 

La intrarea în Slovenia, persoanele cu reședința într-un stat aflat pe lista roșie trebuie să 

se supună unei perioade de carantină de zece zile la adresa de domiciliu declarată, prin 

decizie comunicată de autoritatea competentă (Ministerul Sănătății) autorităților de 

frontieră. Cheltuielile ocazionate de carantinare sunt suportate de către persoana în 

cauză. Începând cu data de 29 martie 2021, nu mai este posibilă suspendarea măsurii de 

carantină de 10 zile.  

Pot fi exceptate de la această obligație persoanele care prezintă la intrarea în Slovenia un 

test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi 

de 48 ore, efectuat într-un stat membru UE, al spațiului Schengen sau în Slovenia, de 

către o entitate/persoană recunoscută/listată de Institutul de Microbiologie și Imunologie 

și Laboratorul Național pentru Sănătate, Mediu și Alimentație (https://www.nlzoh.si/), 

sau un test rapid de antigen efectuat numai într-un stat membru UE/spațiul Schengen, cu 

o valabilitate de 24 de ore. 

Intrarea în Slovenia nu va fi permisă unei persoane care nu are reședința în Slovenia și 

care a fost testată pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau prezintă semne evidente de COVID-

19, însă aceasta poate tranzita Slovenia dacă este transportată cu un vehicul de tip 

ambulanță. 

Începând cu 6 martie 2021, au fost reintroduse punctele de control la frontierele 

interne cu statele Schengen (Italia, Austria, Ungaria). De asemenea, au fost 

reînființate punctele de control la frontierele interne (desființate la data de 13 februarie 

2021) din cauza extinderii infectării cu noile tulpini ale virusului SARS-CoV-2.  

Din 29 martie 2021, călătoriile în țări sau unități administrative ale țărilor de pe lista 

roșie sunt interzise persoanelor care au reședința în Republica Slovenia, cu aplicarea a 

două excepții generale (persoanele care prezintă dovada recuperării de COVID-19 sau 

dovada vaccinării) și toate excepțiile speciale. Participanții la instituțiile de învățământ 

și persoanele care le transportă nu pot pretinde o excepție în cazul în care școala este 

închisă. La ieșirea din țară, persoanele menționate trebuie să prezinte aceleași 

dovezi/cerințe care sunt solicitate la intrarea în țară.  

Punctele de control pentru conexiunile rutiere la frontierele interne sunt împărțite în două 

categorii: 

-             punctele de control din categoria A, deschise permanent tuturor persoanelor 

care trec frontiera; 

-             punctele de control din categoria B, numai pentru persoanele care se încadrează 

într-una din excepțiile prevăzute la articolul 10 din Ordonanța privind condițiile de 

trecere a frontierei. Cetățenii sloveni, cetățenii unui stat învecinat (Italia, Austria, 

Ungaria) și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau din spațiul Schengen 

https://www.gov.si/novice/2020-12-23-149-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/
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pot, de asemenea, trece frontiera prin aceste puncte de control, cu condiția ca aceștia să 

locuiască în Slovenia într-un municipiu care se învecinează cu un stat vecin sau în 

unitățile administrative ale unui stat vecin (provincie în Italia, stat federal în Austria, 

regiune statistică în Ungaria) care se învecinează cu Slovenia. 

Puncte de control pe legăturile rutiere în zona de frontieră cu Italia: 

-             categoria A: Vrtojba, Fernetici și Škofije; 

-             categoria B: Krvavi potok, Robič, Predel, Nova Gorica (Erjavčeva ulica), Neblo 

și Rateče. 

Puncte de control pe legăturile rutiere în zona de frontieră cu Austria: 

-             categoria A: Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona și Gederovci; 

-             categoria B: Holmec, Vič, Šentilj – autostradă, Trate, Jurij și Kuzma. 

Puncte de control pe legăturile rutiere în zona de frontieră cu Ungaria: 

-             categoria A: Dolga Vas și Pince (autostradă) 

-             categoria B: Hodoš și Čepinci  

Notă: Punctele de control din categoria A lucrează în regim 24/24, iar punctele de 

control de categoria B lucrează după grafice de muncă prestabilite, care pot fi urmărite 

accesând următorul link:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-

meja  

Din categoria A fac parte următoarele puncte de control: 

- pe conexiunea feroviară (Šentilj și Gara Maribor),  

- pe conexiunile aeriene pentru transportul aerian internațional (Aeroportul 

Ljubljana Jože Pučnik, Aeroportul Edvard Rusjan Maribor și Aeroportul 

Portorož) și  

- pe conexiunile maritime pentru transportul maritim internațional Koper și Piran. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

Autoritățile au stabilit unele categorii de excepții de la măsura carantinei și a cazurilor 

în care persoanele nu au nevoie să prezinte un test negativ pentru prezența SARS-CoV-

2. Astfel intrarea în Republica Slovenia din orice țară din „lista roșie” este permisă 

pentru: 

 

1. persoane detașate în cadrul unor misiuni în sectorul transporturilor internaționale; 

2. persoane care efectuează transporturi de mărfuri sau de pasageri către/din Slovenia 

aflați în tranzit și care părăsesc Slovenia în decurs de 8 ore;   

3. persoane care se află în tranzit în Slovenia și care părăsesc acest stat în termen de cel 

mult 6 ore de la intrarea pe teritoriul sloven; 

4. reprezentanți ai forțelor de ordine străine (poliție sau justiție) care se află în exercițiul 

funcțiunii în cadrul unor misiuni oficiale și care părăsesc teritoriul sloven cât mai curând 

posibil după încheierea misiunii; 

5. pacienți transportați în Slovenia cu ambulanțe sau personal medical însoțitor în același 

vehicul pentru acordarea primului ajutor; 

6. posesorii de pașapoarte diplomatice; 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja
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7. persoane care călătoresc în Slovenia pentru a beneficia de servicii medicale şi care 

părăsesc acest stat imediat după acordarea acestora. În situația unui copil minor, părintele 

sau tutorele care îl însoțește poate beneficia de aceeași excepție dacă sosesc împreună; 

(Notă: Persoanele menționate la punctul 7 vor fi testate pentru depistarea virusului 

SARS-CoV-2 cu un test molecular tip PCR sau rapid la sosirea în Slovenia, iar condițiile 

de izolare trebuie să fie asigurate de angajator până la primirea rezultatului testului.)  

8. copii cu vârsta sub 13 ani, care intră în Slovenia însoțiți de un membru de familie 

apropiat căruia nu i s-a impus decizia carantinării în statul de domiciliu sau căruia nu i-

a fost refuzată intrarea în Slovenia (spre exemplu dacă persoana care însoțește minorul 

prezintă un test negativ sau se încadrează într-una din categoriile exceptate); 

9. membri ai unor echipe de protecție sau de salvare, ai unor servicii de sănătate, ai 

Poliției, brigăzilor de pompieri sau alte persoane care asigură transport umanitar sau 

acordă asistență în salvarea sau eliminarea consecințelor unor dezastre naturale, și care 

părăsesc Slovenia în decurs de cel mult 48 de ore de la intrare. 

10.  persoane care prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat pozitiv efectuat cu cel 

puțin 21 de zile anterior intrării, dar nu mai mult de șase luni, sau o adeverință medicală 

(numai din statele UE și Schengen) care atestă vindecarea persoanei de COVID-19 și 

absența simptomelor, eliberată cu maximum 6 luni anterior sosirii; 

11. persoane care prezintă un certificat de vaccinare anti-COVID-19, cu menționarea 

unui termen de cel puțin 7 zile de la vaccinarea cu a doua doză de vaccin Biontech/Pfizer, 

cel puțin 14 zile de la a doua doză de vaccin MODERNA sau cel puțin 21 de zile de la a 

doua doză de vaccin AstraZeneca. 

Din 15 martie 2021, alte 5 categorii de persoane care provin dintr-un stat sau regiune 

incluse pe lista roșie vor putea să intre în Slovenia fără efectuarea unei perioade de 

carantină la domiciliu dacă prezintă rezultatul negativ al unui test tip PCR sau rapid 

pentru virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de șapte zile de la data recoltării: 

1. lucrători transfrontalieri care lucrează într-un alt stat membru UE/spațiul Schengen și 

care pot face dovada relației de muncă printr-un document care justifică trecerea 

frontierei în calitatea respectivă, cu condiția revenirii în decurs de 14 ore de la intrarea 

pe teritoriul sloven; 

2. persoane care trec frontiera zilnic sau ocazional pentru motive de educație, formare 

sau cercetare științifică în Slovenia sau într-un stat membru al Uniunii Europene/Spațiul 

Schengen și prezintă documente justificative. Dacă persoana este minoră sau din alte 

motive nu poate călători singură, persoana însoțitoare poate intra în Slovenia în aceleași 

condiții, cu condiția să revină în statul de proveniență imediat după efectuarea 

transportului; 

3. persoanele care au o recomandare medicală pentru un serviciu de sănătate în Slovenia 

și se întoarce peste graniță imediat după prestarea serviciului. În cazul minorilor, 

însoțitorul poate intra în aceleași condiții dacă călătoresc împreună; 

4. cetățeni ai statelor membre UE sau ai spațiului Schengen care călătoresc din alte state 

membre UE sau Schengen, unde au acordat sprijin și asistență unor persoane care au 

necesitat acest lucru, unor membri de familie, care au acordat asistență sau sprijin 

parental, au contribuit la eliminarea unui pericol iminent asupra sănătății, vieții sau 



proprietății altei persoane și care părăsesc Slovenia în decurs de 12 ore de la intrarea pe 

teritoriul sloven; 

5. proprietari de terenuri de ambele părți ale frontierei pentru a permite acestora să se 

ocupe de întreținerea lor și care părăsesc acest stat în decurs de cel mult 10 ore de la 

intrare. 

În toate celelalte cazuri este necesară prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat 

negativ pentru infecția cu SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior intrării 

în țară, într-un stat membru UE sau Schengen. În situația neprezentării acestuia, persoana 

va fi plasată în carantină. 

 

!!! Un test SARS-CoV-2 va fi recunoscut dacă este efectuat într-un stat membru al UE 

sau într-un stat din spațiului Schengen. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Tranzitarea Sloveniei este permisă cu respectarea următoarelor condiții: 

- efectuarea călătoriei în decurs de 6 ore; 

- respectarea strictă a traseului de tranzit, fără oprirea și părăsirea inutilă a acestuia: 

- staționarea în scop de realimentare cu combustibil și necesități fiziologice, fără a 

rămâne peste noapte; 

- deținerea unui document de călătorie valabil (inclusiv, a unei vize sau permis de 

reședință, atunci când este necesar) precum și a unui document care să dovedească 

scopul tranzitării (începând cu 14 iulie a.c., doar rezidenții din afara UE trebuie să 

prezinte un document care să dovedească scopul și obiectivul tranzitării; rezidenții UE 

pot prezenta un document de călătorie valabil).  

Intrarea în Slovenia nu este permisă persoanelor în cazul în care se preconizează că nu 

vor putea părăsi teritoriul Sloveniei din cauza măsurilor în vigoare în țările vecine.  

Clarificări privind tranzitarea Sloveniei pot fi consultate aici:  

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-

on-way-to-another-country-allowed-within-12-hours-from-entering-clarification 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN 

Pentru limitarea răspândirii virusului, este necesară respectarea cu strictețe a regulilor 

distanțării fizice, spălarea mâinilor, eticheta tusei și izolarea celor infectați. 

Dezinfectarea mâinilor și purtarea unei măști sunt obligatorii în toate spațiile publice 

închise. Același lucru este valabil și pentru pasagerii transportului public, care sunt 

obligați să poarte o mască de protecție și să își dezinfecteze mâinile la intrarea și în 

timpul utilizării serviciului de transport public. Carantina în Slovenia durează 10 zile. 

 

Începând cu 1 aprilie 2021 vor fi adoptate următoarele restricții pe plan intern: 

- utilizarea măștilor de protecție în spațiile închise sau spațiile publice deschise va 

deveni din nou obligatorie, cu excepția activităților sportive individuale care au loc 

în aer liber. 

- restricții de deplasare între regiuni; excepție este Duminica Paștelui.  

- deplasările pe timp de noapte vor fi restricționate între orele 22:00 și 5:00 în toată 

țara. 

- întrunirile mai mult de zece persoane vor fi interzise temporar, cu excepția membrilor 

apropiați ai familiei sau ai aceleiași gospodării. Toate evenimentele, întrunirile, 

sărbătorile și nunțile sunt interzise. 
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- universitățile, grădinițele, școlile primare și secundare vor fi închise între 1 și 11 

aprilie. Studiile vor avea loc în regim online.  

- transportul public de călători va funcționa în conformitate cu orarul de sărbători. 

- transportul pasagerilor pe mare și pe căile navigabile interioare va fi sistat.  

- activitatea galeriilor, muzeelor, bibliotecilor și arhivelor va fi suspendată.  

- localurile religioase vor fi închise, iar ceremoniile religioase vor avea loc fără 

prezența credincioșilor. 

- toate activitățile sportive și antrenamentele sunt interzise.  

- antrenamentele sportive vor fi permise numai pentru sportivii profesioniști și sportivii 

din categoriile de vârstă cadet și junior, care sunt membri ai echipelor naționale. 

- activitățile sportive în aer liber din regiunea de reședință sunt permise pentru 

persoane individuale, membri apropiați ai familiei sau membri ai aceleiași 

gospodării. 

- este permisă desfășurarea unor evenimente sportive internaționale, cum ar fi 

campionatele/cupele europene și mondiale. 

- este permisă oferirea și vânzarea de bunuri și servicii pentru consumatorii din toate 

regiunile pentru următoarele activități: farmacii; benzinarii; servicii financiare; oficii 

poștale; servicii de livrare; ateliere p/u repararea și întreținerea 

autovehiculelor/bicicletelor; lucrări de construcții la șantiere, case sau apartamente 

nelocuite; alte servicii urgente care asigură securitatea și sănătatea publică. 

- în toate regiunile, următoarele companii sunt autorizate să activeze, cu condiția ca 

angajații lor să fie testați o dată pe săptămână: magazinele alimentare, de produse de 

igienă personală și produse de curățenie; magazinele care vând dispozitive medicale 

și ortopedice; magazinele agricole; piețele; magazinele de electrocasnice; 

tutungeriile; serviciile de consiliere individuală nemedicală și terapeutică. 

- restaurantele, pub-urile, cafenelele, cofetăriile și barurile rămân închise. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Detalii adiționale pot fi consultate în documentul Ordonanței de stabilire și punere în 

aplicare a măsurilor de prevenire a răspândirii epidemiei COVID-19 în punctele de 

trecere a frontierei externe și a posturilor de inspecție de la frontierele naționale ale 

Republicii Slovenia care poate fi accesat la următoare adresă electronică: 

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.  

 

Alte anunțuri și informații la zi despre situația epidemiologică din Republica Slovenia 

pot fi accesate la următoarele adrese electronice:  

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ 

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-

border-during-the-coronavirus-epidemic 

https://covid-19.sledilnik.org/en/stats 

https://nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Slovenia, cu reședința la Budapesta 

https://ungaria.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Slovenia în Republica Moldova, cu reședința la Kiev 

www.kijev.veleposlanistvo.si 
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Spania 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

1. STARE DE URGENȚĂ: DA  

Guvernul central spaniol a decretat, începând cu 26 octombrie 2020 – 09 mai 2021, 

starea de urgență pe întreg teritoriul Spaniei. 

Comunitățile autonome pot decide închiderea perimetrală a regiunii sau limitarea 

intrărilor și a ieșirilor în fiecare regiune, precum și restricționarea circulației de la 23:00-

00:00 și până la 6:00 (toque de queda).  

 

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 22 iulie – 30 aprilie 2021): 

Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor 

neesențiale din țările terțe (inclusiv Republica Moldova) către Uniunea Europeană şi 

țările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19. 

 

Autoritățile spaniole au luat decizia introducerii obligativității prezentării unui test 

negativ Covid-19 la intrarea pe teritoriul Spaniei, de către călătorii internaționali care 

provin din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat. Măsura a intrat în vigoare 

începând cu 23 noiembrie 2020. 

1) Începând cu 23 noiembrie 2020 , toți acei pasageri care provin dintr-o țară / zonă de 

risc în legătură cu coronavirusul SARS-CoV-2, trebuie să prezinte un certificat cu 

rezultatul PCR NEGATIV pentru a intra în Spania (RT-PCR al COVID-19), efectuat 

în termen de 72 de ore înainte de sosirea în Spania. 

Începând cu 10 decembrie 2020, TMA (teste de amplificare mediate prin transcripție) a 

fost încorporat ca test de diagnostic acceptat împreună cu PCR, precum și alte teste 

bazate pe tehnici moleculare echivalente, cum ar fi RT- LAMP (Amplificare izotermă 

mediată prin buclă cu transcriptază inversă). În plus, de la aceeași dată, copiii cu vârsta 

sub 6 ani sunt scutiți de a efectua teste active de diagnosticare a infecțiilor pentru 

SARS-CoV-2, pentru a intra în Spania. 

Acest certificat sau document justificativ trebuie să fie originalul, acesta va fi scris 

în spaniolă, engleză, franceză sau germană și poate fi prezentat pe suport de hârtie sau 

în format electronic. Dacă nu este posibil să îl obțineți în aceste limbi, documentul 

justificativ trebuie să fie însoțit de o traducere în spaniolă, efectuată de un organism 

oficial. 

Documentul va conține, cel puțin, următoarele informații: numele călătorului, 

pașaportul sau numărul de identitate, data testului, datele de identificare și de contact 

ale centrului care efectuează analiza, tehnica utilizată și rezultatul testului 

negativ. Numărul personal de identificare (pașaport / DNI) pe care îl utilizați pentru a 

efectua QR trebuie să fie același care apare pe certificatul negativ PCR / TMA. 

2) Persoanele, anterior efectuării călătoriei, vor completa formularul privind starea de 

sănătate disponibil pe www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel 

Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind rezultatul testului PCR 

Covid-19. Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate 

care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în 

aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei. În situația în care, formularul 

nu a fost completat electronic, acesta poate fi prezentat pe suport de hârtie înainte de 

https://www.facebook.com/MoldovainSpain
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îmbarcare, însoțit de documentul original care să certifice efectuarea testului PCR. 

Persoanele care tranzitează teritoriul spaniol nu sunt obligate să prezinte un test PCR 

3) Persoanele care intră pe teritoriul Spaniei (pe cale aeriană, maritimă sau terestră), vor 

fi supuse controalelor de sănătate, care includ preluarea temperaturii și controlul vizual. 

Temperatura limită acceptată este până la 37,5 ° C.  

4) Autoritățile spaniole își rezervă dreptul de a efectua teste de diagnosticare la aeroport 

pasagerilor care, după efectuarea controalelor de temperatură, vizuale sau documentare, 

se determină că există suspiciunea infectării cu Covid-19. 

5) ATENŢIE! Agențiile de turism, operatorii turistici, companiile aeriene şi maritime 

trebuie să informeze pasagerii, anterior procurării biletelor, despre necesitatea deținerii 

formularul privind starea de sănătate şi a testului PCR/TMA. Totodată, pasagerilor 

asupra cărora va exista suspiciunea infectării cu Covid-19, va fi solicitat un test repetat, 

în 48 de ore de la sosire. 

În cazul persoanele care urmare controalelor de sănătate vor prezenta simptome de 

Covid-19 se va acționa conform protocoalele de alerta sanitară în vigoare.  

Lista ţărilor sau zonelor de risc stabilite,  revizuite la fiecare 15 zile şi actualizarea 

acesteia publicată pe site-ul  https://www.mscbs.gob.es  - 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.

htm 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în Spania) 

• 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, precum și persoanele care pot certifica cu dovezi corespunzătoare 

cauze de forță majoră; 

• muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă); 

• rezidenților următoarelor țări: Australia, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, 

Coreea de Sud, Thailanda, China, precum și celor din Regiunea Administrativă 

Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze și Regiunea Administrativă 

Specială Macao a Republicii Populare Chineze.  

Se va refuza intrarea, din motive de sănătate publică, oricărei persoane originare dintr-o 

țară terță, chiar dacă ar putea face parte din categoriile menționate mai sus, în momentul 

în care autoritățile sanitare decid că persoana nu întrunește condițiile de control sanitar 

pentru COVID 19, stabilite de către Ministerul Sănătății. 

• MĂSURI PE PLAN INTERN: 

https://www.mscbs.gob.es/


Prin Decretul 21/2020 din 21.06.2020 au fost impuse următoarele măsuri de prevenire: 

- folosirea obligatorie a măștilor de protecție în locurile publice, transportul public și 

privat.  

- respectarea măsurilor de igienă; 

- respectarea distanței interpersonale (1,5-2 m).  

- închiderea perimetrală a regiunii sau limitarea intrărilor și a ieșirilor în fiecare regiune, 

precum și restricționarea circulației de la 23:00-00:00 și până la 6:00 (toque de queda), 

conform deciziei fiecărei comunități. 

Măsurile de restricții de mobilitate, pe perioada zilei, se aplică cu EXEPȚIA 

DEPLASARILOR JUSTIFICATE (confirmare programare, permis deplasare 

serviciu, studii, etc.), cu invocarea următoarelor motive: 

a) asistența la centre sau instituții sanitare; 

b) îndeplinirea obligațiunilor laborale, profesionale, de atreprenoriat sau legale; 

c) asistența la centrele învățământ, așa ca universități, școli, grădinițe; 

d) revenirea la locul de trai; 

e) asistenta și îngrijirea persoanelor în etate, a minorilor, a persoanelor la întreținere, a 

celor cu dezabilitați sau ale persoanelor social-vulnerabile; 

f) deplasări către entități financiare sau de asigurare; 

g) realizarea acțiunilor necesare sau urgente ce țin de domeniul instituțiilor publice, 

judiciare sau notariale; 

h) reînnoirea permiselor sau ale documentelor oficiale, inclusiv si perfectarea altor acte 

de gen administrativ ce un pot fi amânate; 

i) realizarea examenelor sau a probelor oficiale care nu pot fi amânate; 

j) din motive de forță majoră sau situații de necesitate; 

k) oricare alta acțiune de natura analogică justificată corespunzător. 

În intervalele de 22.00,  23.00, 24.00 - 06.00 (orar nocturn), măsurile de restricții de 

mobilitate se aplică cu urmatoarele exceptii: 

a) procurarea medicamentelor, produselor sanitare și altor produse de primă necesitate; 

b) asistența la centre, servicii și instituții sanitare; 

c) asistența la centre veterinare pe motiv de urgență; 

d) îndeplinirea obligațiunilor laborale, profesionale, de atreprenoriat sau legale; 

e) revenirea la locul de trai; 

f) asistenta și îngrijirea persoanelor în etate, a minorilor, a persoanelor la întreținere, a 

celor cu dezabilitați sau ale persoanelor social-vulnerabile; 

g) din motive de forță majoră sau situații de necesitate; 

h) oricare alta acțiune de natura analogică justificată corespunzător; 

i) alimentarea la stațiile cu produce petroliere a mijloacelor de transport, în contextul 

realizării  activităților susmenționate.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

- https://mfa.gov.md/    

- 2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png  

- http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html  

- https://twitter.com/EmbEspBucarest  

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova la Madrid 

https://spania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Spaniei la București 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/ro/Embajada/ 

În timpul șederii dvs. în Spania, urmați recomandările împotriva COVID-19 indicate de 

autoritățile sanitare:  

https://mfa.gov.md/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
https://twitter.com/EmbEspBucarest
https://spania.mfa.gov.md/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/ro/Embajada/


http://www.exteriores.gob.es 

Pentru mai multe informații despre controalele sanitare la punctele de intrare spaniole, 

consultați următorul 

link:  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS

.htm  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați întrebările și răspunsurile frecvente 

- https://www.mscbs.gob.es/sanidad/portada/home.htm  

 

 

Ungaria 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA 

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL UNGARIEI:  

 

Începând cu data de 4 noiembrie a.c., Guvernul ungar a declarat stare de urgență pentru 

întreg teritoriul Ungariei, fiind extinsă până la data de 8 aprilie 2021, în scopul prevenirii 

consecințelor pandemiei de coronavirus și protejării sănătății și vieții cetățenilor 

maghiari se interzice intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Ungariei. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

Călătoriile de afaceri sau diplomatice și convoaiele militare sunt exceptate de la 

reglementări. 

 

Totodată, 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. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/CHS/Pdf/PreguntasRespuestas14Dic2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/sanidad/portada/home.htm
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


 

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. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Este permis tranzitul pe teritoriul 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%A1rszakas

z. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Măsurile aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2020 au fost prelungite până la data 

de 8 aprilie 2021, după cum urmează: 

 

- În perioada 8 martie – 8 aprilie 2021, toate magazinele vor fi închise, cu 

excepția magazinelor alimentare, farmaciilor, benzinăriilor, tutungeriilor, 

magazinelor pentru articole de grădinărit, magazinelor cu hrană pentru animale. 

- Va fi stopată activitatea prestatorilor de servicii, cu excepția serviciilor private 

de sănătate, serviciilor sociale, serviciilor poștale și financiare și service-urilor 

auto. 

- Grădinițele și școlile primare vor fi închise în perioada 8 martie – 7 aprilie 

2021. Creșele vor rămâne deschise.  

- Școlile și instituțiile superioare de învățământ vor funcționa în regim online. 

- Rămâne în vigoare regulile privind purtatul măștii în spațiile publice, inclusiv în 

cele exterioare și păstrarea unei distanțe de cel puțin 1,5 m față de alte persoane. 

- Rămân în vigoare restricțiile de circulație pe timpul nopții, astfel deplasările sunt 

interzise în intervalul orelor 20.00 – 05.00, excepție fiind deplasările în scop 

profesional (spre serviciu dimineața, spre domiciliu seara) sau situații de urgență, 

cu prezentarea confirmărilor în acest sens. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fugyintezes.police.hu%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR2oQnWJmjaKLN1roAu4nasKAHp-4MB_2QzUl2XmS5q-I6vqQllIQX2Xw-Y&h=AT3vPzV-keWdLe-q-BUjgDP_YNDvVPyQuJy8ZkQnxnDChmcKTjBu84076u6Id9WCSh9-yGoGsJxqMI-wMnwC_w5skCWblXkLKL9Dk0mjwv1GwwwT_0oyTR6jtB-wP_OPN_eO&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0gDCFdeNNnGEXltevU1aShzzQVkf4dx1Hb0jvgyuYlV77DBHkdLO5tgnmkO09k1XTJ8gXvcLVHoxymE9r_-KcWNfNcNUOLPJXAqYL6ancrd6H0-Di27OLauMJjIsC_7NGWCY7pN6YebC4Mhn0wIdkbiTJQ5hd0bVa-1qSPaNndk71Z9XmBLw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg


- Rămân închise spațiile de agrement, inclusiv grădinile zoologice, muzeele, 

teatrele, sălile de sport și piscinele interioare. 

- Autoritățile solicită angajatorilor ca, în măsura posibilităților, să permită 

angajaților proprii să lucreze de la distanță. 

- Parcurile rămân deschise. 

- La evenimente de familie sau private pot participa până la 10 persoane. 

- Evenimentele sportive pot fi organizate cu porțile închise. 

- Sporturile individuale sunt permise în aer liber, cu condiția păstrării distanțării. 

Sporturile de echipă pentru amatori sunt interzise. Sălile de sport rămân închise. 

- Protecția frontierelor se va înăspri, totuși, nu sunt anunțate restricții suplimentare 

în ceea ce privește transportul de marfă și tranzitarea Ungariei. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

  

Prevederi pentru călătorii în scop economic şi de afaceri 

Cetățenii străini care desfășoară  activități comerciale sau economice pot intra în 

Ungaria, fără restricții, dacă vor certifica acest lucru la intrarea în țară. În acest sens, 

oamenii de afaceri vor prezenta documente ce justifică scopul călătoriei (negocieri 

comerciale, participarea la expoziții, achiziționarea de materii prime etc.), entitatea în 

interesul căreia urmează să aibă loc intrarea, urmând să certifice într-un document 

(semnat în numele companiei) că intrarea va avea loc în scopuri comerciale sau 

economice, indicând, motivul concret. 

 

Pentru informații despre călătoriile în Ungaria recomandăm consultarea paginilor 

oficiale: https://koronavirus.gov.hu/  și https://kormany.hu/  

 

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate, 

precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm consultarea paginii 

oficiale a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii Moldova: 

https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19  

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT:  

Ambasada Republicii Moldova la Budapesta: 

 https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte 

 

Ambasada Ungariei la Chișinău: 

https://kisinyov.mfa.gov.hu/eng  

 

 

 

Elveția 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE EPIDEMIOLOGICĂ SPECIALĂ  

  

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 08.08.2020): 

 

Începând cu data de 8 februarie 2021, toate persoanele (indiferent de vârstă) care intră 

pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe cale aeriană, indiferent de țara/regiunea din care 

sosesc, trebuie să prezinte, la îmbarcare, un test molecular tip PCR cu rezultat negativ 

https://koronavirus.gov.hu/
https://kormany.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmfa.gov.md%2Fro%2Fcontent%2Falerte-de-calatorie-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR3svYvZDMUlekf9WB2374xFHcQw46soBfHtAxcHMO_Jsro963lyxXQE858&h=AT3cupB26dhEfOaum9fRIyfqirQtHDMq6Gw0bVO5oJTRMfcGFXlumP9OtZhZlnuYf7LejJTztWr44j1evZEMuCXI340MyJOT3clQ3BoCbUfwV6VnI9edsTHQsRwrESTAe8BU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0JGqKzuEVZa0jBFHHtbwbKaGoD7IlndSxox4ivqdpqGQ3fsUWKJCgYLGisc8DJSsQNUB9f6Sq4Kb5UZULUvI-LIvxcd4qlcFN7QWH3a46-Bzcv28QU6l2fwTaaVOATS6Cdc1BIZLP49sBZsrOYHA6bc7JwmwP5ATX04qg0bcy06mvm090hKbs
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://kisinyov.mfa.gov.hu/eng
https://www.facebook.com/MoldovainGeneva
https://www.facebook.com/MoldovainGeneva


pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii 

în Elveția. 

 

De asemenea, începând cu 08 martie 2021, Republica Moldova va fi inclusă pe lista 

statelor/regiunilor cu risc epidemiologic. Astfel, toate persoanele care intră pe teritoriul 

elvețian și care s-au aflat pe parcursul ultimelor 10 zile pe teritoriul Republicii Moldova 

trebuie să intre în carantină (autoizolare) la domiciliu sau la o altă locație adecvată pentru 

o perioadă de 10 zile, imediat după sosirea pe teritoriul elvețian. 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/liste.html#1848687410 

 

Companiile aeriene pot permite, în anumite condiții, îmbarcarea următoarelor categorii 

de pasageri, care nu pot prezenta rezultatul unui test negativ: 

• Persoanele care trebuie transportate urgent în Elveția din motive medicale și care 

pot furniza un certificat medical care să ateste acest lucru; 

• Cetățenii elvețieni sau posesorii unui permis de ședere eliberat de autoritățile 

elvețiene care nu au avut posibilitatea de a se testa pentru SARS-CoV-2 în timp 

util sau cu cheltuieli rezonabile; aceste persoane trebuie să completeze 

o declarație pe propria răspundere prin care să certifice această situație. Aceste 

persoane vor trebui să se testeze, pe cheltuială proprie, imediat după intrarea în 

Elveția, conform recomandării autorității cantonale responsabile. 

• Persoanele aflate în tranzit aerian cu condiția să nu părăsească aeroportul/treacă 

frontiera elvețiană pentru a-și continua călătoria; 

• Persoanele care prezintă un certificat medical care atestă că au fost diagnosticate 

cu SARS-CoV-2 în ultimele trei luni înaintea intrării pe teritoriul elvețian și că 

sunt considerate vindecate; 

• Persoanele care atestă printr-un certificat medical că, din motive medicale, nu li 

se poate recolta exsudatul nazofaringian necesar screening-ului SARS-CoV-2. 

• Persoanele care în urma testării primesc un rezultat pozitiv nu vor avea voie să se 

îmbarce în avion. 

• Persoanele care prezintă un certificat medical care dovedește efectuarea 

vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv a celei de a 2-a doze, nu 

sunt exceptate de la măsura prezentării unui test molecular de tip PCR cu rezultat 

negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore 

anterior sosirii în Elveția. 

 

Totodată, începând cu aceeași dată, 8 februarie 2021, toate persoanele care intră pe 

teritoriul Confederației Elvețiene, pe cale aeriană, feroviară, navală sau pe cale rutieră 

cu autocarul dintr-un stat/regiune care nu este considerat cu grad ridicat de risc 

epidemiologic, trebuie să își înregistreze datele de contact prin completarea formularului 

de înregistrare, în format electronic, disponibil la următoarea pagină de 

internet: www.swisspfl.admin.ch sau în format fizic, pe hârtie, utilizând formularele 

puse la dispoziție de companiile de transport. Sunt exceptate persoane care provin din 

zonele de frontieră. 

 

Lista statelor cu grad ridicat de risc este actualizată periodic și poate fi accesată la: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-

reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#1848687410
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#1848687410
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#1848687410
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-95184949
http://www.swisspfl.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392


 

Cetățenii statelor non-UE vor putea intra pe teritoriul Elveției doar dacă: 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-

1871257744 

 

- Sunt rezidenți ai unui stat din zona Schengen. 

- Sunt membri de familie ai unui cetățean UE și călătoresc împreună cu acesta. 

- Sunt detașați de o companie cu sediul central într-un stat membru UE din zona non-

Schengen sau Marea Britanie, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile pe an; 

reîntregirea familiei este posibilă, inclusiv pentru cetățenii statelor terțe care dețin 

orice tip de permis de ședere sau care au fost admiși temporar în Elveția.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 28.09.2020): 

 

Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise. 

Este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate mijloacele de transport în 

comun, precum și în gări, aeroporturi și în stațiile mijloacelor de transport în 

comun. 

 

Începând cu data de 8 februarie 2021, toate persoanele (indiferent de vârstă) care 

tranzitează aerian teritoriul Confederației Elvețiene, indiferent de statul/regiunea 

din care sosesc, trebuie să prezinte la îmbarcare un test molecular tip PCR cu 

rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 

de ore anterior sosirii în Elveția. 

 

Din luna iunie 2020, au fost redeschise toate aeroporturile din Confederația Elvețiană. 

Datorită procedurilor sanitare suplimentare de control și prevenție se recomandă sosirea 

la aeroport cu cel puțin 2 ore înaintea zborului. 

Transportul aerian se desfășoară în condiții normale. ATENȚIE! Din cauza fluxului 

scăzut de pasageri, compania SwissAir, precum si alte companii aeriene, au operat 

modificări ale orarului de zbor. Se recomandă verificarea informațiilor privind cursa 

dumneavoastră! 

Transportul feroviar și terestru se desfășoară în condiții normale, cu respectarea 

măsurilor de igienă și de distanțare socială. 

De asemenea, transportul feroviar se desfășoară în condiții normale, cu excepția 

conexiunilor transfrontaliere cu Italia, care sunt suspendate pe perioadă nedeterminată. 

Compania federală a căilor ferate elvețiene (SBB) a anunțat că, începând cu data de 10 

decembrie 2020, trenurile vor circula doar până la frontiera cu Italia. Sunt exceptate 

trenurile BLS între Brig și Domodossola care continuă să funcționeze. 

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise. Lista acestora poate fi consultată 

aici: https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/border-crossings-

and-customs-offices--opening-hours.html 

 

Tranzitul este permis, indiferent de țara de reședință, pentru toate persoanele care intră 

pe teritoriul Elveției care declară și fac dovada că pot călători direct spre altă țară. 

 

Companiile de transport aerian pot permite, în anumite condiții, îmbarcarea persoanelor 

care tranzitează teritoriul elvețian și care nu prezintă înaintea îmbarcării în aeronavă un 

test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 

efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția, doar dacă respectivele 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1871257744
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1871257744
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/border-crossings-and-customs-offices--opening-hours.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/border-crossings-and-customs-offices--opening-hours.html


persoane nu trec frontiera elvețiană pe perioada tranzitului. Cu toate acestea, se 

recomandă prezentarea unui test negativ (tip PCR  sau imunologic rapid) la îmbarcare. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

- Purtarea măștii medicale de către toate persoanele (cu excepția copiilor sub 12 

ani), în toate spațiile publice închise (magazine, centre comerciale, bănci, oficii 

poștale, muzee, biblioteci, cinematografe, teatre, săli de concerte, interioare ale 

grădinilor zoologice și botanice, restaurante, baruri, hoteluri (cu excepția camerelor 

de oaspeți), interiorul și garderoba piscinelor, facilităților sportive și centrelor de 

fitness, în cabinete medicale, spitale, biserici și instituții religioase, centre de 

consiliere), precum și în gări, aeroporturi și în stațiile mijloacelor de transport 

în comun. Persoanele care nu pot purta mască din motive medicale sunt scutite de la 

această obligație, cu condiția prezentării unui document medical care să ateste acest 

fapt; 

- suplimentar, purtarea măștii medicale este obligatorie în spații 

exterioare (precum străzile pietonale din centrul orașelor) unde nu poate fi păstrată 

distanța de 1,5 m, în funcție de prevederile administrațiilor locale respective; 

- restaurantele, cluburile și barurile, precum și instituțiile culturale, de agrement 

și de divertisment (muzee, biblioteci, grădini zoologice și botanice, săli de sport 

etc.) sunt închise; rămân deschise unitățile care oferă servicii de tip take-away și 

de livrare la domiciliu. 

- începând cu data de 18 ianuarie 2021, se închid toate magazinele care nu 

comercializează bunuri esențiale; vor rămâne deschise farmaciile, magazinele 

alimentare, de bricolaj, florăriile, centrele de optică, croitorie etc. Rămân în 

vigoare reguli stricte în ceea ce privește numărul clienților care au acces în aceste 

unități (în funcție de suprafața magazinului); 

- unitățile de prestări servicii pentru populație, precum oficiile poștale, băncile, 

agențiile de voiaj, unitățile de coafură/frizerie, stațiile de service/benzinăriile vor 

rămâne deschise, cu un program limitat între orele 6:00-19:00; 

- nu toate unitățile hoteliere și de cazare sunt deschise și doar unele dintre acestea oferă 

și servicii de gastronomie pentru proprii clienți; 

- adunările spontane cu mai mult de 5 persoane sunt interzise în spațiile publice; 

- evenimentele publice sunt interzise, cu excepția reuniunilor parlamentare/politice, 

marcării sărbătorilor religioase (maximum 50 persoane) și ceremoniilor funerare; 

- la evenimente private pot participa maximum 5 persoane (inclusiv copii), din 

maximum 2 gospodării; 

- activitățile sportive practicate de amatori vor fi permise pentru grupuri de maximum 

5 persoane, sporturile de contact fiind interzise; 

- numărul persoanelor prezente la toate activitățile culturale va fi limitat la maximum 

5 persoane. Evenimentele culturale profesioniste cu audiență sunt interzise, cu 

excepția celor care sunt difuzate online. 

- sunt exceptate activitățile culturale și sportive la care participă copii sub 16 ani. 

- practicarea sporturilor de iarnă este posibilă, fiind în vigoare restricții diferite stabilite 

la nivel cantonal. 

 

Informații suplimentare pot fi accesate aici: https://www.tcs.ch/de/camping-

reisen/reiseinformationen/news-aktuelles/coronavirus-

epidemie.php#anchor_e368e219_Accordion-Geltende-kantonale-Massnahmen 

 

Toate măsurile de mai sus vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii februarie 2021.  

 

Mai multe detalii privind măsurile în vigoare la nivel federal pot fi consultate 

aici: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pa... 

https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/news-aktuelles/coronavirus-epidemie.php#anchor_e368e219_Accordion-Geltende-kantonale-Massnahmen
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/news-aktuelles/coronavirus-epidemie.php#anchor_e368e219_Accordion-Geltende-kantonale-Massnahmen
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/news-aktuelles/coronavirus-epidemie.php#anchor_e368e219_Accordion-Geltende-kantonale-Massnahmen
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pa...


 

În situația în care măsurile în vigoare la nivel cantonal sunt mai stricte decât măsurile 

instituite la nivel federal, trebuie respectate cele adoptate de autoritățile cantonale. 

 

Autoritățile elvețiene au dezvoltat aplicația SWISS COVID pentru telefoane mobile, 

pentru identificarea contacților persoanelor confirmate pozitiv cu infecția cu SARS-

CoV-2. Aplicația este gratuită, iar utilizarea acesteia este voluntară. 

 

Pagini de internet din Confederația Elvețiană care conțin informații cu privire la 

condițiile de călătorie în și din acest stat: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

80771.html 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

www.safetravel.ch (în germană și franceză) 

https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-

eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html 

 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Site-uri din Elveția care conțin informații cu privire la condițiile de călătorie în și din 

Elveția: 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

www.safetravel.ch (în germană și franceză) 

https://www.dfae.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-

virus.html 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Geneva 

https://geneva.mfa.gov.md/  

 

Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova 

https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/ro/home/reprezentantse/cooperare.html  

 

 

Marea Britanie 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

✓ Toți pasagerii care sosesc în Marea Britanie din străinătate, trebuie să prezinte, la 

îmbarcarea în trenuri, feriboturi sau aeronave, un rezultat negativ al unui test pentru 

infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării în Marea 

Britanie, eliberat în una din limbile: engleză, franceză sau spaniolă. Sunt acceptate 

testele moleculare tip PCR, precum și, în anumite condiții limitate, testele rapide de 

tip lateral flow sau LAMP. Clarificări despre condițiile pe care trebuie să le 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.safetravel.ch/
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.safetravel.ch/
https://www.dfae.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
https://www.dfae.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/aktuell/newsuebersicht/2020/01/corona-virus.html
https://geneva.mfa.gov.md/
https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/ro/home/reprezentantse/cooperare.html
https://www.facebook.com/MoldovainUK
https://www.facebook.com/MoldovainUK


îndeplinească certificatul de testare sunt disponibile aici: 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-

to-

england?fbclid=IwAR1wqb8tGL0FHP2vHOiWEuhnuvRnK6xHjvK86P5eTehrv

WtJF3y9JiKEzeE#information-that-the-test-result-must-include 

✓ Sunt exceptați de la această măsură minorii sub 11 ani, transportatorii internaționali 

și echipajele maritime, feroviare și aeriene. Totodată, este suspendată lista “travel 

corridors” (lista statelor care sunt exceptate de la obligativitatea izolării în carantină 

la sosire în Marea Britanie).  

✓ Absolut toate persoanele care sosesc în Marea Britanie sunt obligate să se izoleze 

pentru 10 zile și au obligația de a indica adresa la care se vor autoizola și traseul de 

la frontieră la adresa respectivă, prin completarea unui formular online disponibil la 

www.gov.uk/uk-border-control, precum și vor fi obligate să rezerveze și să achite 

înainte de călătorie așa-numitul travel test package, care include efectuarea a două 

teste COVID: primul - în cea de-a 2-a zi de la sosire, iar al doilea - în a 8-a zi, pentru 

Anglia, Scoția și Țara Galilor. Costul testelor este de 210 lire sterline. Copiii de până 

la 5 ani sunt scutiți de obligativitatea testelor respective. Pentru rezervare urmează 

a fi accesat link-ul: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-

arrive-in-england#quarantine-for-10-days-after-you-arrive. 

✓ Furnizarea de informații false la completarea formularului de localizare a 

pasagerilor care sosesc în Marea Britanie poate fi pedepsită cu închisoare până la 10 

ani sau amendă până la 10000 de lire sterline. La fel, pentru încălcarea regulilor de 

carantină poate fi aplicată o penalizare de până la 10000 de lire sterline. 

✓ Pasagerii care sosesc în Scoția cu zbor direct (excepție Anglia, Țara Galilor, Irlanda 

de Nord, Republica Irlanda), întră în carantină obligatorie pentru o perioada de 10 

zile, la unul dintre cele 6 hoteluri din Aberdeen, Edinburgh, Glasgow. Costul este 

de 1750 lire pentru fiecare pasager și include testarea de două ori pentru detectarea 

virusului Coronavirus (COVID-19). Pentru informații suplimentare, consultați 

pagina  https://www.gov.scot/news/quarantine-hotels/  

✓ În cazul unei călătorii în Marea Britanie pentru mai puțin de 10 zile, este necesară 

autoizolarea pe durata sejurului. 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: categoriile pot fi accesate la următorul link 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-

exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-

border-rules 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:   

• Frontierele în Marea Britanie rămân deschise. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

• Un „Grup de sprijin” (support bubble) se poate forma între un adult care locuiește 

singur și persoanele din altă locuință. Toți cei aflați într-un grup de sprijin vor 

putea acționa ca și cum ar locui împreună. Puteți forma un grup de sprijin cu o 

altă gospodărie de orice dimensiune numai dacă îndepliniți regulile de 

eligibilitate. Pentru detalii suplimentare privind excepțiile  accesați: 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-

household#who-can-make-a-support-bubble 

• Este obligatorie, prin lege, utilizarea măștii în mijloacele de transport în comun, 

magazine, spații publice închise. Este obligatorie purtarea măștii în spațiile de 

ospitalitate, cu excepția clienților care sunt așezați la masă pentru a servi masa.  

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?fbclid=IwAR1wqb8tGL0FHP2vHOiWEuhnuvRnK6xHjvK86P5eTehrvWtJF3y9JiKEzeE#information-that-the-test-result-must-include
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?fbclid=IwAR1wqb8tGL0FHP2vHOiWEuhnuvRnK6xHjvK86P5eTehrvWtJF3y9JiKEzeE#information-that-the-test-result-must-include
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?fbclid=IwAR1wqb8tGL0FHP2vHOiWEuhnuvRnK6xHjvK86P5eTehrvWtJF3y9JiKEzeE#information-that-the-test-result-must-include
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?fbclid=IwAR1wqb8tGL0FHP2vHOiWEuhnuvRnK6xHjvK86P5eTehrvWtJF3y9JiKEzeE#information-that-the-test-result-must-include
http://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#quarantine-for-10-days-after-you-arrive
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#quarantine-for-10-days-after-you-arrive
https://www.gov.scot/news/quarantine-hotels/
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household#who-can-make-a-support-bubble
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household#who-can-make-a-support-bubble


• Persoanele aflate în Marea Britanie sunt rugate să descarce gratuit aplicația NHS 

COVID-19 pentru identificarea celor care au intrat în contact cu persoane 

infectate: Anglia și Țara Galilor https://covid19.nhs.uk/, Scoția 

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/tools-and-apps/nhs-24-

coronavirus-covid-19-app, Irlanda de Nord 

https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/testing-and-tracing-

covid-19/stopcovid-ni-contact-tracing-app, Insula Jersey 

https://covidalert.gov.je/Pages/default.aspx 

• Suplimentar acestor restricții, Anglia, Țara Galilor, Irlanda de Nord și Scoția au 

adoptat măsuri speciale, recomandăm să consultați informațiile oficiale pentru 

fiecare zona interesată :  

➢ Anglia https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home  

➢ Țara Galilor https://gov.wales/coronavirus  

➢ Irlanda de Nord https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-

19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you  

➢ Scoția https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

• Anglia: https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-

know;  

• Țara Galilor: https://gov.wales/coronavirus ; 

• Irlanda de Nord: https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19; 

• Scoția: https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/  

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  

www.regatulunit.mfa.gov.md  

 

În situații de urgență care reclamă asistența consulară, puteți apela telefonul de urgență 

al Ambasadei: +44 7895805306. 

 

Ambasada Marii Britanii la Chişinău 

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-chisinau.ro 

 

 

Finlanda 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA, Guvernul Finlandei a întrodus stare de urgență la nivel 

național, începând de 1 martie 2021 

  

RESTRICȚII DE INTRARE (prelungite începând cu data de 11 martie 2021 până la 

data de 17 aprilie 2021): 

 

Guvernul Finlandei a prelungit restricțiile impuse privind traficul la frontierele externe 

pentru cetățenii din statele terțe ale spațiului UE/Schengen. Restricțiile vor fi în vigoare 

până la data de 17 aprilie 2021, cu posibilitatea reevaluării. 

 

https://covid19.nhs.uk/
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/tools-and-apps/nhs-24-coronavirus-covid-19-app
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/tools-and-apps/nhs-24-coronavirus-covid-19-app
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/testing-and-tracing-covid-19/stopcovid-ni-contact-tracing-app
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/testing-and-tracing-covid-19/stopcovid-ni-contact-tracing-app
https://covidalert.gov.je/Pages/default.aspx
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
http://www.regatulunit.mfa.gov.md/
callto:+44%207895805306
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-chisinau.ro
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/


Controalele la frontierele interne, respectiv controlul traficului de frontieră între Finlanda 

și un alt stat Schengen și restricțiile de intrare, au fost eliminate doar în ceea ce privește 

deplasarea cu nave de agrement între statele Schengen. 

 

Restricțiile de intrare la frontierele interne continuă la frontiera terestră a Finlandei cu 

Suedia și în ceea ce privește traficul dintre Finlanda și Austria, Belgia, Cehia, 

Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, 

Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Lituania, 

Letonia, Liechtenstein, Polonia și Ungaria. 

 

Persoanele care sosesc din Marea Britanie și Africa de Sud vor fi supuse testării, care va 

fi efectuată gratuit.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Finlanda menține restricțiile de călătorie și carantina obligatorie pentru cetățenii 

UE/Schengen care vin din țările cu o incidență a cazurilor de sub 25 la 100.000 de 

locuitori. Această măsură va fi revizuită la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția 

situației epidemiologice din fiecare țară în parte. 

Controalele la frontierele interne au fost eliminate doar în ceea ce privește traficul cu 

bărci de agrement între statele Schengen. 

Restricțiile de circulație nu se aplică rezidenților următoarelor state (zona verde - trafic 

fără restricții): Vatican. 

De asemenea, restricțiile nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, 

Republica Coreea, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, Thailanda. 

În măsura în care restricțiile privind traficul la frontierele externe rămân neschimbate, 

întoarcerea în Finlanda și intrarea în Finlanda pentru alte motive justificate sunt permise. 

Admiterea membrilor de familie ai unui cetățean finlandez este posibilă indiferent de 

cetățenie.  

Sunt considerate cazuri urgente justificate: probleme familiale, personale sau în legătură 

cu proprietăți imobiliare (apartament sau casă de vacanță) deținute în Finlanda.  

În afara cetățenilor finlandezi, aceste prevederi sunt aplicabile tuturor cetățenilor din 

statele membre UE/Schengen care locuiesc în Finlanda și membrilor de familie ai 

acestora, precum și resortisanților statelor terțe care locuiesc în Finlanda cu permis de 

ședere, cetățenilor din statele membre UE/Schengen. 

Întoarcerea în Finlanda este permisă:  

a) cetățenilor finlandezi și membrilor de familie ai acestora; 

b) cetățenilor din statele membre UE/Schengen care au domiciliul sau reședința în 

Finlanda și membrilor de familie ai acestora;  

c) resortisanților statelor terțe cu domiciliul în Finlanda, posesori ai unui permis de 

ședere. 

Întoarcerea către alte state membre UE/Schengen se aplică:  

a) resortisanților altor state membre UE/Schengen și membrilor de familie ai acestora;  

b) în cazul deținerii unui permis de ședere eliberat resortisanților statelor terțe cu 

domiciliul în alt stat membru UE/Schengen. 



Călătoriile în interes de muncă și alte călătorii esențiale sunt permise următoarelor 

categorii de persoane:  

a) lucrători, inclusiv transfrontalieri, în baza unui contract de muncă sau a unei misiuni; 

b) diplomați, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și personalul 

organizațiilor de ajutor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;  

c) persoane care studiază în Finlanda;  

d) persoane cu permis de ședere finlandez și cetățeni ai statelor membre UE/Schengen 

care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda;  

e) persoane care călătoresc pentru motive de familie, dacă membrii de familie sunt 

cetățeni finlandezi sau cetățeni străini cu permis de rezidență în Finlanda (de exemplu, 

întâlnirea cu rudele, înmormântare, nunți, concediu medical);  

f) persoane care au nevoie de protecție internațională sau călătoresc din motive 

umanitare;  

g) persoane aflate în alte situații excepționale (de exemplu, chestiuni personale 

justificate, reprezentanți ai mass-media străine, chestiuni imobiliare, întreținerea unei 

locuințe de agrement proprietate personală, situată în Finlanda). 

Sunt considerați rezidenți legali în Finlanda: cetățenii din statele membre UE / Schengen 

care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda și membrii familiilor acestora, precum 

și cetățenii unui terț stat care locuiesc în Finlanda în baza unui permis de rezidență.  

Sunt considerate persoane cu rezidență într-un alt stat membru UE: cetățenii respectivei 

țări, cetățenii din alte state membre UE care și-au înregistrat dreptul de rezidență în 

respectiva țară și membrii familiei lor și cetățenii unui stat terț care locuiesc în respectiva 

țară în baza unui permis de rezidență. 

Deplasare necesară în interes de serviciu înseamnă, de exemplu, trafic transfrontalier 

pentru persoane care aparțin unor echipaje ale curselor aeriene sau maritime. 

Alte deplasări cu caracter de necesitate includ traficul care vizează aprovizionarea 

serviciilor de urgență și medicale și părăsirea Finlandei de către cetățenii unui stat terț. 

Controalele la frontiera internă se efectuează pe baza evaluărilor de risc ale autorităților 

competente în domeniul securității naționale și sănătății publice. 

Justificarea intrării pe teritoriul finlandez în ceea ce privește lucrătorii cu contract de 

muncă, inclusiv transfrontalieri, este determinată în timpul verificărilor efectuate la 

frontieră, acestora putând să li se solicite prezentarea documentelor doveditoare ale 

îndeplinirii cerințelor de intrare. Aceste documente se pot referi în special la informații 

privind relația de muncă și misiunea pe care o desfășoară. Intrarea cetățenilor statelor 

membre UE ca forță de muncă străină sezonieră este permisă în același mod ca și în cazul 

lucrătorilor transfrontalieri. 

Alte motive de călătorie sunt evaluate de la caz la caz, pe baza informațiilor prezentate 

în timpul verificării la frontieră, iar decizia de permitere sau refuz de intrare aparține 

exclusiv poliției de frontieră finlandeze. Este obligatorie prezentarea documentului de 

călătorie necesar și, după caz, a vizei de intrare sau a permisului de ședere. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (prelungite începând cu data de 11 ianuarie 

2021): 

 

Este permis accesul prin punctele de trecere a frontierei externe pentru persoanele care 

revin în Finlanda, precum și pentru tranzitarea aeroportului Helsinki-Vantaa, sau pentru 

alte cazuri justificate. Persoanelor aflate în tranzit în aeroportul Helsinki-Vantaa nu li se 



permite părăsirea zonei de tranzit a aeroportului sau intrarea pe teritoriul Finlandei. 

Poliția de frontieră finlandeză nu acordă permise în avans pentru intrarea în Finlanda, 

decizia de a permite intrarea este întotdeauna efectuată în timpul verificărilor la frontieră. 

Persoana aflată în tranzit trebuie să aibă documentul de călătorie necesar și, dacă se 

impune, viza sau permisul de ședere. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Guvernul Finlandei a declarat tranziția la nivelul 2 a lupte împotrivă răspândirii COVID-

19, fiind întroduse restricțiile suplimentare. 

Autoritățile recomandă să lucreze de la distanță, în măsura posibilului, atât în sectorul 

public, cât și în cel privat.  Recomandarea respectivă este în vigoare în toată Finlanda 

până la o notificare ulterioară. 

Restaurantele sunt închise în multe regiuni ale țării până la 18 aprilie 2021. Măsura este 

în vigoare în regiunile în care situația epidemică este cea mai gravă. Motivele pentru 

închidere vor fi examinate săptămânal. Mai multe detalii veți putea găsi după următorul 

link: https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-

restrictions/restaurants  

Începând cu 8 martie 2021 și ca parte a măsurilor suplimentare de nivel doi, școli 

elementare vor fi direcționate temporar spre tranziția la învățământul la 

distanță. Activitățile de grup pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani pot fi suspendate. 

Este interzisă vizitarea persoanelor din grupurile cu risc ridicat. 

Este recomandată evitarea transportului în comun. 

Au fost instituite protocoale stricte pentru a nu se aglomera sistemul medical, fiind 

acceptate la consultul în spitale doar persoanele cu simptome severe, restul consultațiilor 

având loc prin telefon.  

Există un set de reguli stricte privind conduita în spital, pornind de la mănuși și alte 

materiale de protecție care se impun. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Începând cu data de 12 octombrie 2020, perioada de autoizolare recomandată cetățenilor 

străini care sosesc din țări cu o rată de infectare peste 25 la 100.000 de locuitori, a fost 

redusă de la 14 la 10 zile. Carantina voluntară recomandată de autorități poate fi 

întreruptă după două teste negative, al doilea efectuat la cel puțin 72 de ore după intrarea 

în țară. Pasagerii care petrec mai puțin de 72 de ore în Finlanda nu trebuie să intre în 

autoizolare sau să efectueze al doilea test.  

Pasagerilor care sosesc din „țările roșii” le sunt recomandate testarea la intrarea în 

Finlanda și, respectiv, carantina voluntară timp de 10 zile, la adresa de domiciliu sau 

reședință. Pasagerilor cu simptome vizibile le va fi impusă carantina timp de 14 zile. 

În perioada de carantină voluntară nu sunt permise deplasarea între locul de muncă și 

locul de reședință și frecventarea instituțiilor de învâțământ. Guvernul finlandez poate 

institui sancțiuni pecuniare sau chiar privative de libertate pentru persoanele care nu 

respectă recomandarea de izolare la domiciliu la întoarcerea în Finlanda din statele cu 

risc ridicat de transmitere a virusului.  

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/restaurants
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/restaurants


Pasagerii care sosesc în țară sunt informați cu privire la ghidurile de igienă și de 

distanțare socială, la recomandarea de a evita contactul fizic cu grupurile de risc timp de 

10 zile, precum și la tratament în caz de necesitate, iar în perspectivă despre instrucțiunile 

privind instalarea unei aplicații mobile. 

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-

covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic  

https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 

https://um.fi/current-affairs/article/-

/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-

matkustamisesta-ja-koronaviruksesta 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Finlanda cu reședință la Stockholm 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședință la București 

https://finlandabroad.fi/web/mda/frontpage  

 

 

Suedia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE (prelungite până la data de 31 mai 2021): 

 

Începând cu data de 6 februarie 2021, ora 00:00, toți cetățenii străini care călătoresc în 

Regatul Suediei trebuie să prezinte la frontieră un test molecular tip PCR cu rezultat 

negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore anterior 

sosirii. În situația neprezentării testului, intrarea în Regatul Suediei va fi refuzată. Măsura 

se aplică pentru toate tipurile de deplasare: aeriană, rutieră, maritimă și feroviară. (Însă 

nu este precizat dacă testul PCR pentru COVID-19 poate fi efectuat la întrarea în țara). 

 

Începând cu 31 martie 2021, pentru persoanele care călătoresc din Danemarca și 

Norvegia sunt aplicabile aceleași reguli ca și pentru persoanele din celelalte țări din SEE, 

iar călătorii din Regatul Unit trebuie să respecte aceleași norme ca și cei din țările din 

afara SEE. 

 

Intrarea dintr-o altă țară din SEE este permisă, atâta timp cât poate fi prezentat un test 

Covid-19 negativ cu valabilitatea rezultatelor de cel mult 48 de ore. Tipurile de teste 

acceptate împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt următoarele: PCR, TMA, antigen sau 

LAMP. Pentru a fi considerat valabil testul, următoarele informații trebuie să fie înscrise 

în certificat: numele persoanei testate, data și ora preluării probei, modalitatea de testare 

(PCR, TMA, antigen sau LAMP), rezultatul testului și datele emitentului (nume, număr 

de telefon, adresă). Limba acceptată în vederea prezentării testului este: engleză, 

suedeză, daneză,  norvegiană sau franceză. Cele 48 de ore menționate se calculează de 

la momentul preluării probei. 

 

Interdicția de intrare se aplică pentru țări din afara SEE și Regatului Unit. Se fac excepții, 

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic
https://um.fi/current-affairs/article/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta
https://um.fi/current-affairs/article/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta
https://um.fi/current-affairs/article/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta
https://suedia.mfa.gov.md/
https://finlandabroad.fi/web/mda/frontpage
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/


printre altele, pentru cetățenii străini cu domiciliul în Suedia sau pentru cei cu permis de 

ședere sau cu motive familiale. Persoane trebuie să prezinte, de asemenea, un test negativ 

Covid-19. 

 

Sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unui test molecular tip PCR cu 

rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 următoarele categorii de 

persoane: 

 

• persoanele având mai puțin de 18 ani (minorii); 

• persoanele rezidente în Regatul Suediei; 

• lucrătorii transfrontalieri, cu condiția testării regulate (cel puțin o dată pe săptămână); 

• persoanele care sunt implicate într-un transport medical; 

• transportatorii de mărfuri și alte categorii de personal din sectorul de transport; 

• persoane care se deplasează pentru rațiuni familiale urgente; 

• persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care au un alt motiv 

umanitar; 

• persoanele care sunt supuse unei intervenții medicale sau altor tipuri de îngrijire 

medicală în Regatul Suediei care nu pot fi amânate; 

• marinarii; 

• personalul implicat în acțiuni de cooperare polițienească internațională, vamală sau 

în acțiuni de salvare. 

 

Au fost suspendate toate intrările pe teritoriul Suediei pentru cetățenii statelor care nu 

sunt membre ale Uniunii Europene (UE), Spațiului Economic European (SEE), precum 

și Elveției. Măsura este valabilă până la data de 15 aprilie 2021.  

Suedia a impus interdicții temporare de intrare în spațiul UE prin Suedia pentru cetățenii 

străini din țările terțe, cu excepția persoanelor din statele UE, Spațiul Economic 

European și Regatul Unit. Măsură cuprinde călătorii non-esențiale (turism, vizitele) și va 

fi în vigoare până la data de 31 mai 2021.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

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. 

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, Japonia, 

Noua Zeelandă, Rwanda, Republica Coreea, Singapore, Thailanda și Uruguay. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (actualizate pe data de 15 ianuarie 2021): 

 

Tranzitul la aeroport este permis. De regulă, pe perioada călătoriei de tranzit, o persoană 

trebuie să rămână în zona de tranzit a aeroportului. 

Nu sunt restricții adiționale de tranzit pentru cetățenii statelor-membre UE. 

Suedezii sau străinii care locuiesc în Suedia vor avea posibilitatea să revină la domiciliu, 

inclusiv, persoanele care vor avea un motiv întemeiat de a intra în ţară, precum ar fi 

reprezentanţii corpului diplomatic, persoanele care necesită protecţie internaţională, 



personalul implicat în exercitarea unor misiuni specifice pe teritoriul statului între care 

se regăsesc, asistenţii medicali şi transportatorii de bunuri. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

- De la data de 8 ianuarie 2021 a intrat în vigoare o lege care permite introducerea de 

restricții speciale în scopul combaterii pandemiei de COVID-19 și amendarea 

persoanelor care nu respectă aceste restricții. 

- Toate persoanele au obligația de a lua măsuri pentru prevenirea infectării, cu 

respectarea următoarelor reguli: limitarea contactelor sociale la un grup cât mai 

restrâns de relații apropiate, organizarea întâlnirilor pe cât posibil în aer liber sau 

digital, limitarea deplasărilor și a utilizării transportului în comun, protejarea cu 

prioritate a grupurilor vulnerabile. 

- Începând cu data de 7 ianuarie 2021, se recomandă purtarea măștii de protecție în 

transportul public între orele 7:00-9:00 și 16:00-18:00, în zilele de lucru, la nivel 

național. 

- Începând cu data de 1 martie 2021 Guvernul Suediei propune reducerea programului 

de muncă a localurilor până la ora 20:30, măsură care este suplimentară restricției de 

servirea alcoholului în încintă restaurantelor după orele 20:00. 

- Numărul de persoane care pot sta împreună la aceeași masă în restaurante a fost 

limitat până la patru. 

- Vânzările de alcool sunt interzise după ora 20:00.   

- Este limitat numărul maxim de persoane care poate să viziteze centre comerciale, 

magazinele mari, săli de forță etc. Numărul exact de persoane depinde de dimensiunea 

încăperii. 

- Este recomandată purtarea măștilor de protecție în transportul public pentru persoane 

care se pornesc spre/dinspre locul de muncă, dar și în alte momente în care este dificil 

să se evite aglomerația. 

- În cazul dacă există posibilitatea, trebuie să fie introdus regim de lucru la distanța 

pentru angajații la nivelele statului, regiunilor, municipalităților și sectorului privat. 

Măsură respectivă se aplică imediat și rămâne în vigoare până la data 31 mai 2021. 

- Toate activitățile la nivel stat, municipalități și regiuni care nu sunt necesare trebuie 

să fie închise imediat. Această măsură se aplică la băi publice, săli de forță și muzee, 

etc. 

- evitarea aflării în spațiile închise, cum ar fi magazine, mall-uri, muzee, biblioteci, băi 

și săli de sport. Se pot face vizite necesare la magazinele alimentare și la farmacii. 

 

- evitarea participării la întâlniri, concerte, spectacole, antrenamente sportive, meciuri și 

competiții. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică antrenamentelor sportive pentru 

copiii născuți începând cu anul 2005. 

 



- evitarea contactelor fizice cu alte persoane decât cele din propria locuință. Aceasta 

presupune o descurajare de la organizarea sau participarea la o petrecere sau la o adunare 

socială similară. 

Se recomandă evitarea utilizării transportului în comun. 

Toate persoanele trebuie să respecte măsurile de distanțare și igienă. 

Persoanele care intră în Suedia și au simptome respiratorii serioase urmează să sune la 

numărul 1177 pentru evaluare medicală; în caz de probleme grave de respirație trebuie 

să sune la 112. Persoanele cu simptome ușoare trebuie să se autoizoleze. 

Școlile secundare generale, pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, vor 

ajusta procesul educational în regim on-line și regimul obișnuit în conformitate cu 

recomandările Agenției de sănătate publică a Suediei până la data de 1 aprilie 2021. 

Toate persoanele care prezintă simptome, chiar și ușoare, trebuie să limiteze contactul 

cu alte persoane, pentru a preveni infectarea celor din jur. Regula se aplică atât la nivel 

personal, cât și profesional. 

Cei care lucrează în sistemul medical și cel de îngrijire a persoanelor în vârstă nu se vor 

prezenta la serviciu dacă resimt probleme ale căilor respiratorii. 

Vizitele care nu sunt necesare la spitale și aziluri sunt restricționate. 

Asociațiile și organizațiile neguvernamentale vor amâna adunările anuale, dacă se cere 

ca adunarea să fie în același loc. 

Angajatorii se vor îngriji ca personalul și vizitatorii să țină distanța socială, și pe cât 

posibil ca angajații să lucreze de acasă și să evite călătoriile care nu sunt necesare. 

În transportul public și taxi se va reduce numărul de călători, astfel încât să fie evitată 

aglomerația. 

Persoanele peste 70 de ani și cei care aparțin unor grupe de risc trebuie să își reducă 

contactele apropiate cu alte persoane și să evite în totalitate să călătorească cu transportul 

public sau taxi-ul. De asemenea, este necesară evitarea cumpărăturilor în magazine sau 

farmacii și deplasarea în alte locuri aglomerate. 

Restaurantele, barurile și cluburile au primit indicații speciale pentru a reduce 

aglomerația (servirea are loc doar când toți clienții din local sunt așezați la masă). 

Magazinele, centrele comerciale și galeriile vor reduce numărul de clienți care sunt în 

același timp în incintă. 

Centrele de sport vor ține antrenamentele și alte activități sportive în aer liber, vor amâna 

meciurile, competițiile și vor reduce numărul de spectatori. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Riscul de răspândire a infecției în comunitate este evaluat a fi „foarte înalt”. 

Suedia nu a impus măsuri obligatorii de carantină sau izolare. 

 

https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-

the-virus-responsible-for-covid-19/ 

https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/


https://www.government.se/press-releases/2020/10/extension-of-temporary-entry-ban-

to-sweden-until-22-december-2020/  

https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/  

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/ 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-

the-covid-19-pandemic  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-

sweden/communicable-disease-control/covid-19/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova 

https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/  

 

 

 

Islanda 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 20 martie 2020, fără o dată 

limită): 

 

Islanda a impus controlul la frontiere și interzice, temporar, accesul cetățenilor străini 

care nu pot demonstra caracterul esențial al călătoriei în Islanda.  

 

Anterior efectuării călătoriei în Islanda, fiecare persoană trebuie să completeze un 

formular electronic de înregistrare prealabilă, disponibil la https://visit.covid.is/. De 

asemenea, fiecare persoană este încurajată să descarce aplicația de monitorizare a 

transmiterii infecțiilor Rakning C-19, disponibilă la https://www.covid.is/app/en. 

 

Începând cu data de 19 februarie 2021, toate persoanele care sosesc în Islanda vor 

prezenta un test PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat 

cu cel mult 72 ore anterior îmbarcării cu destinația Islanda. Aceasta măsură este 

suplimentară sistemului actual de dublă testare, care impune, tuturor pasagerilor care 

sosesc în Islanda să efectueze două teste pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 după 

sosirea în Islanda, fiind necesar să rămână în carantină până la momentul recepționării 

ultimului rezultat negativ. 

 

Începând cu data de 1 aprilie 2021 toți copiii născuți începând cu 2005 vor fi supuși unei 

testări PCR la frontieră, iar în cazul unui rezultat pozitiv, vor rămâne în izolare. În caz 

contrar, vor fi plasați în carantină împreună cu părinții sau tutorii pentru care această 

măsură este obligatorie. 

 

https://www.government.se/press-releases/2020/10/extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-22-december-2020/
https://www.government.se/press-releases/2020/10/extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-22-december-2020/
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://suedia.mfa.gov.md/
https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/app/en


Toți pasagerii care sosesc în Islanda și au stat într-o zonă de risc mai mult de 24 de ore 

trebuie să efectueze două teste pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 după sosirea în 

Islanda, fiind necesar să rămână în carantină până la momentul recepționării ultimului 

rezultat negativ. Primul test se efectuează la intrare, la unul din punctele de trecere a 

frontierei, iar cel de-al doilea la 5 zile mai târziu. Copiii născuți începând cu anul 2005 

care călătoresc cu părinții intră în carantină împreună cu aceștia. 

 

Persoanele care furnizează un certificat eliberat în baza unui test molecular tip PCR sau 

de anticorpi, efectuat într-un stat membru UE/AELS, conform căruia au fost infectați și 

s-au vindecat de infecția cu virusul SARS-CoV-2 sunt exceptate de la obligația 

prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ, de la măsura testării și a 

carantinei. Testele rapide de antigen nu sunt acceptate. Certificatul trebuie să fie 

prezentat numai în limbă islandeză, norvegiană, suedeză, daneză sau engleză. Rezultatele 

testului trebuie înregistrate în prealabil, detalii suplimentare și procedura de înregistrare 

veți putea găsi după următorul link: https://visit.covid.is/  

 

Cetățenii din statele membre UE/AELS care furnizează dovada validă a vaccinării 

complete împotriva COVID-19 cu un vaccin autorizat de Agenția Europeană a 

Medicamentelor (EMA) nu trebuie să prezinte un test molecular tip PCR înainte de 

îmbarcare și sunt, de asemenea, scutite de măsurile de testare la frontieră și carantină. 

Informațiile relevante despre certificatele de vaccinare veți putea găsi după următorul 

link: https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland  

 

Călătorii din anumite zone de risc definite trebuie să rămână în carantină sau izolați într-

un centru de carantină între primul și al doilea test. Persoanele care dețin un certificat 

valid de infecție anterioară sau un certificat de vaccinare sunt exceptate. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Restricțiile de circulație  nu se aplică cetățenilor din statele UE/SEE, AELS, Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, 

precum și cetățenilor britanici care au obținut un drept de ședere sau rezidență înainte de 

1 ianuarie 2021.  

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, 

Republica Coreea, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Thailanda, Singapore și Uruguay. 

Interdicția de călătorie în Islanda nu se aplică următoarelor categorii: pasageri aflați în 

tranzit; personal medical ce călătorește în interes profesional; personal navigant; 

persoane care necesită protecție internațională; persoane ce călătoresc într-un interes 

urgent de familie; personal diplomatic; membri ai organizațiilor internaționale; membri 

ai forțelor armate care călătoresc în interes profesional; lucrători din domeniul umanitar; 

studenți; experți profesionali; persoane care desfășoară activități economice importante, 

care nu pot fi amânate sau desfășurate în străinătate. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 20 martie 2020, 

fără o dată limită): 

 

Tranzitul este permis. Pasagerii aflați în tranzit, care nu părăsesc terminalele din 

aeroporturi, sunt exceptați de obligativitatea carantinei sau testării pentru COVID-19. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44815/COVID-19-Countries-and-Quarantine-Facility


- sunt închise barurile și cluburile; 

- numărul de spectatori care participă la spectacole va crește de la 150 la 200 de persoane; 

- asociațiilor religioase li se permite să organizeze ceremonii, la care pot să participe 

maximum 30 de persoane, în cazul înmormântărilor maximum 10 persoane; 

- toți participanții la evenimentele publice trebuie să fie înregistrate; 

- numărul maxim admis de clienți în magazine este de 50, corelat cu suprafața încăperii; 

același lucru se aplică vizitatorilor la muzee și galerii de artă; 

 

Au rămas în vigoare următoarele măsuri la nivelul întregii țări cu unele modificări: 

 

- Nu sunt permise activități sportive în interior și în aer liber, indiferent dacă sunt pentru 

copii sau adulți, care necesită contact la mai puțin de 2 metri sau dacă există riscul de 

infectare prin contact datorită echipamentului comun .  

- este obligatorie păstrarea distanței fizice de 2 metri între persoane în spațiile publice; 

în situațiile în care nu se poate respecta această regulă, vor fi utilizate măștile de 

protecție; 

- restaurantele pot admite până la 20 persoane simultan și trebuie să se închidă până la 

22:00, ultimele oaspeți pot fi primite până la ora 21:00, iar restaurantele au dreptul să 

acorde serviciile în regim “take-away” până la ora 23:00. De asemenea, toți oaspeți 

trebuie să se înregistreze în registrul special.  

- piscinele, centrele de sănătate, SPA și sălile de sport sunt închise. 

- farmaciile și magazinele alimentare pot accepta 5 persoane pentru fiecare 10 m2 de 

spațiu și pot avea până la 100 de clienți în spațiile lor, atât timp cât este posibil să se 

asigure cel puțin 2 metri între persoanele care nu au legătură. În plus, până la 20 de 

membri ai personalului pot fi în aceeași zonă cu clienții din magazine, cu condiția să fie 

posibilă menținerea regulii de distanță socială de 2 metri între persoane. 

 

Din 14 septembrie a.c., persoanelor cărora li s-a aplicat măsura carantinei de 14 zile 

deoarece au fost în contact cu persoane infectate pot solicita efectuarea unui test de tip 

PCR în a șaptea zi de carantină; în eventualitatea în care rezultatul testului este negativ, 

persoanele respective pot părăsi carantina. 

Este obligatorie purtarea măștilor de protecție: pe durata zborurilor interne și 

internaționale și pe aeroporturi; pe durata deplasării cu feribotul (atunci când nu poate fi 

păstrată distanța fizică); în mijloacele de transport în comun atunci când călătoria 

durează mai mult de 30 de minute; în saloanele de coafură, masaj, fizioterapie; în 

cabinetele stomatologice, oftalmologice; în cazul vizitelor medicale la domiciliu; copiii 

născuți începând cu anul 2005 sunt exceptați de la această obligativitate. 

Măștile de protecție utilizate trebuie să întrunească standardele de calitate ale CEN (The 

European Committee of Standardization). 

Persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19, definite de către 

Directoratul pentru Sănătate din Islanda, au dreptul să fie testate gratuit la un centru de 

sănătate. 

Persoanele care nu prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19, dar solicită să 

fie testate la un centru de sănătate vor trebui să suporte costul procedurii, în valoare de 

11.000 ISK/testare (aprox. aprox. 70 EUR/testare). 

Persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19 trebuie să apeleze 

numărul unic 1700 (sau +354 544 4113). 



ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Începând cu data de 19 august a.c., se aplică măsura carantinei obligatorii timp de 14 zile 

pentru toți cei care călătoresc în Islanda, indiferent de durata și scopul vizitei. 

Anterior efectuării călătoriei în Islanda, fiecare persoană trebuie să completeze un 

formular electronic de pre-înregistrare (https://visit.covid.is/) și să descarce aplicația de 

monitorizare a infecțiilor Rakning C-19 (https://www.covid.is/app/en). 

Persoanele care doresc să evite carantina obligatorie pot opta pentru dubla testare 

moleculară (de tip PCR) pentru depistarea infecției cu COVID-19. Primul test este 

efectuat fie la unul dintre punctele de trecere a frontierei, fie la unul dintre centrele de 

sănătate din apropierea acestora. Cel de-al doilea test se efectuează 5 zile mai târziu la 

un centru de sănătate local. Între 1 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021, testările pentru 

depistarea infecției sunt gratuite. 

În perioada dintre cele două testări, vor fi urmate regulile stricte privind carantina (detalii 

la https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work). Aceste măsuri se aplică 

și cetățenilor și rezidenților islandezi care se întorc în Islanda din străinătate. 

Copiii născuți începând cu anul 2005 sunt exceptați de la obligativitatea pre-înregistrării, 

testării pentru COVID-19 sau a plasării în carantină timp de 14 zile la sosirea în Islanda. 

Persoanele care dețin un certificat eliberat de autoritățile islandeze conform căruia au 

avut și s-au vindecat de infecția cu COVID-19 sunt exceptate de la obligativitatea testării 

sau a plasării în carantină timp de 14 zile la sosirea în Islanda. 

https://www.government.is/ 

https://www.landlaeknir.is/koronaveira/ 

https://utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/covid-19 

https://www.covid.is/english 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Islanda cu reședință la Stockholm 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Republicii Islanda în Republica Moldova cu reședință la Moscova 

https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-moscow/ 

 

Norvegia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 16 martie 2020 până la data 

de 1 iunie 2021): 

Începând cu data de 29 ianuarie 2021, intrarea în Norvegia va fi restricționată pentru 

toate persoanele care nu dețin cetățenia norvegiană sau care nu au domiciliul/reședința 

în Norvegia (Această măsură nu se aplică persoanelor indicate în categoriile exceptate).  

Pot intra în Norvegia doar persoanele care: 

https://visit.covid.is/
https://www.covid.is/app/en
https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work
https://www.government.is/
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/
https://utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/covid-19
https://www.covid.is/english
https://suedia.mfa.gov.md/
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-moscow/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/


- dețin cetățenia norvegiană; 

- au domiciliul/reședința în Norvegia (P-number); 

- lucrează într-un domeniu considerat critic pentru societatea norvegiană. 

Această măsură este valabilă până la data de 7 aprilie 2021 (va fi ulterior reevaluată). 

 

Este obligatorie înregistrarea în registrul electronic de călătorie (atât pentru cetățenii 

norvegieni, cât și pentru cetățenii străini), prin completarea unui formular care se 

tipărește și apoi se prezintă poliției la trecerea frontierei (formularul poate fi completat 

în limba română, precum și în norvegiană, engleză, rusă, poloneză și lituaniană la 

următoarea pagină de internet: https://reg.entrynorway.no). Informațiile solicitate sunt 

necesare pentru respectarea reglementărilor privind carantina obligatorie pentru 

persoanele care intră în Norvegia. Datele transmise sunt arhivate pentru o perioadă de 20 

de zile, urmând ca ulterior să fie șterse. 

Toate persoanele care sosesc în Norvegia trebuie să fie supuse testării COVID-19, 

începând cu data de 2 ianuarie 2021. Testarea trebuie să aibă loc la aeroport sau în alt 

punct de frontieră, în caz contrar fiind necesară contactarea municipalității sau a altui 

punct de testare pentru a programa efectuarea testului în cel mult 24 ore de la intrarea în 

Norvegia. Capacitatea de testare la frontieră a fost suplimentată, în special în aeroporturi.  

Începând cu data de 17.03.2021, persoanele care revin în Norvegia dintr-o călătorie care 

nu este considerată „necesară” vor trebui să efectueze carantina în hoteluri desemnate cu 

acest scop, cel puțin până la confirmarea unui rezultat negativ al unui test pentru infecția 

cu virusul SARS-CoV-2, efectuat după cel puțin 3 zile de carantină. Călătoriile de afaceri 

vor fi considerate „necesare” dacă angajatorul confirmă acest lucru. Această măsură va 

fi reevaluată pe 7 aprilie 2021. 

Autoritățile municipale vor verifica prin sondaj dacă persoanele care sosesc în acest stat 

au efectuat testul pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar persoanele care nu s-au testat în 

intervalul de 24 de ore de la sosire riscă să fie amendați de până la 20.000 NOK 

(aproximativ 2.000 Euro). Cetățenii străini care prezintă certificate false ale testelor 

negative COVID-19 vor fi amendați și expulzați. 

Sunt exceptate de la obligativitatea testării Următoarele categorii de persoane: copiii cu 

vârsta sub 12 ani, lucrătorii din domenii esențiale, lucrătorii transfrontalieri, conducătorii 

auto care efectuează deplasări pe distanțe lungi și membrii corpului diplomatic. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Interdicția de călătorie nu se aplică cetățenilor norvegieni care se întorc acasă ori 

cetățenilor din țările UE/SEE/Schengen care au rezidență și/sau lucrează în Norvegia, 

precum și membrilor familiilor lor.    

Toate persoanele care intră pe teritoriul Norvegiei din state aflate în zona roșie, trebuie 

să prezinte la sosire un rezultat negativ la testul COVID-19 efectuat cu maxim 72 de ore 

înainte de intrare. 

Metoda de testare aprobată este testul molecular tip PCR sau antigen. Documentul 

trebuie să fie în limba norvegiană, suedeză, daneză, engleză, franceză sau germană. 

https://reg.entrynorway.no/


Persoanelor care nu pot prezenta un astfel de test le poate fi refuzată intrarea pe teritoriul 

norvegian. 

Această prevedere nu se aplică: 

- cetățenilor norvegieni; 

- persoanelor cu reședința în Norvegia;  

- persoanelor aflate în tranzit;  

- cetățenilor străini care sosesc în mod regulat în Norvegia din Suedia sau Finlanda pentru 

a lucra sau a studia, cu excepția cadrelor medicale care au stat mai mult de șapte zile în 

afara Norvegiei;  

- cetățenilor străini care lucrează în domenii considerate critice și al căror refuz de intrare 

implică risc pentru viață sau sănătate;   

- cetățenilor străini cu permis de ședere ca imigrație prin membru de familie; 

- personalului diplomatic și consular acreditat în Norvegia;  

- cetățenilor străini invitați de autoritățile norvegiene să participe la negocieri 

internaționale și alți cetățeni străini care fac parte din delegații care vin în Norvegia în 

conformitate cu obligațiile internaționale ale Norvegiei;  

- personalului militar care ajunge în Norvegia cu transport necomercial. 

În cazul în care rezultatul testului este „posibil COVID-19”, așa-numitul test de 

anticorpi, acesta nu oferă motive pentru scutirea de carantină. 

Autoritățile sanitare și-au înființat propriile centre de testare la Aeroportul Oslo, 

Aeroportul Bergen, Aeroportul Trondheim, Aeroportul Stavanger, Aeroportul Bodø și 

Aeroportul Ålesund pentru pasagerii care sosesc în Norvegia din străinătate. La sosire, 

trebuie urmate indicatoarele pentru testarea opțională Covid-19. 

Începând cu 21 octombrie 2020 mai multe categorii de membri de familie, cetățeni din 

afara spațiului UE/SEE, pot intra pe teritoriul norvegian, după cum urmează: 

- copiii cu vârsta de peste 21 de ani ai unei persoane cu rezidență oficială în Norvegia; 

- părinții copiilor cu vârsta de peste 21 de ani care au rezidență în Norvegia; 

- bunicii unei persoane rezidente în Norvegia; 

- copiii partenerilor de viață ai unei persoane rezidente în Norvegia; 

- soțul/soția, partenerul oficial, concubinul/concubina și copiii unui cetățean norvegian 

care trăiește în străinătate și care vin împreună pentru a vizita Norvegia; 

 

Intrarea acestor categorii de persoane în Norvegia se va face cu respectarea condițiilor 

pre-existente pentru acces (ex. vize sau alte condiționalități, precum și obligativitatea 

privind carantina/izolarea la domiciliu, timp de 10 zile). 

Persoanele care au călătorit, în ultimele 10 zile, în state aflate în zona roșie, cu un număr 

mare de infectări, nu mai pot apela la schema care le permitea testarea la fiecare 3 zile 

pentru a putea merge la serviciu și a sta în carantină numai în afara orelor de program. 

Regula carantinei obligatorii la intrarea în Norvegia se aplică astfel lucrătorilor care vin 

din aceste zone, cu excepția: 

-persoanelor cu sejururi scurte în state sau zone cu infecție crescută (navigatori, personal 

aeronautic, personalul care se ocupă de întreținere și supraveghere strict necesare pentru 

a preveni daune materiale majore asupra imobilelor, bărcilor, rulotelor și altele asemenea 

în zonele din Suedia sau Finlanda); 

- persoanelor care sosesc în Norvegia dintr-o zonă cu obligație de carantină și care nu au 

utilizat transportul public, nu au petrecut noaptea acolo și nu au avut un contact strâns 

cu alte persoane decât cele cu care locuiesc; 



- anumiți angajați și contractori (lucrătorii transfrontalieri sunt scutiți de intrarea în 

carantină în timpul programului de lucru dacă sunt testați în Norvegia pentru COVID-19 

la fiecare a șaptea zi sau în ziua sosirii, apoi la fiecare a șaptea zi dacă de la ultima testare 

au trecut 7,8 sau 9 zile – cu excepția personalului medical); 

- elevii și studenții care se deplasează zilnic între Norvegia, Suedia și Finlanda; 

- conducătorii auto profesioniști care efectuează curse lungi și personalul de tren, care 

sosesc în Norvegia din zone cu obligație de carantină, sunt exceptați de la carantină dacă 

trec frontiera Norvegiei în timpul programului de lucru, însă o vor efectua dacă intră în 

Norvegia în timpul liber; 

- călătoriile de afaceri (persoanele rezidente în SEE sau Elveția și care vin în Norvegia 

pentru a efectua lucrări sau intervenții punctuale/concrete în anumite proiecte sunt scutite 

de intrare în carantină în timpul programului de lucru, dacă testarea a indicat un rezultat 

negativ pentru SARS-CoV-2 după sosirea în Norvegia, s-au testat la fiecare trei zile timp 

de 10 zile după sosirea în Norvegia; s-au izolat într-o cameră privată pentru primele zece 

zile de la sosire, nu s-au aflat  în ultimele 10 zile înainte de sosire în zone cu un nivel 

deosebit de ridicat de infecție); 

- ca excepție specială de la intrarea în carantină, atât în timpul programului de lucru, cât 

și în timpul liber: 

a) cei care trec frontierele Norvegiei pentru efectuarea unei vizite convenite între părinți 

și copii sau stabilirii unei reședințe comune pentru copii în conformitate cu Legea privind 

copiii și Legea privind protecția copilului; 

b) persoanele pe care autoritățile statului norvegian le-au invitat din motive importante 

de politică externă. 

- participanții la competițiile sportive internaționale, în timpul orelor de antrenament; 

atunci când aceste persoane au rezultate negative ale testului, efectuate nu mai devreme 

de 48 de ore după prima și nu mai devreme de cinci zile de la sosire, carantina încetează 

și în timpul liber; 

De asemenea, pentru persoanele/angajații care sosesc din zone galbene, cu număr mai 

redus de infecții, au fost adoptate o serie de modificări: aceste persoane sunt plasate în 

carantină în afara programului de lucru, trebuie testate la fiecare 3 zile și trebuie să 

locuiască în spații separate pentru primele 10 zile de la intrarea în Norvegia. Angajatorul 

trebuie să faciliteze păstrarea distanței față de celelalte persoane, atunci când angajatul 

se află în carantină pe perioada timpului liber. 

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. 

Lista statelor europene pentru care se menține obligativitatea intrării în carantină / izolare 

la domiciliu la sosirea în Norvegia: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, 

Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Insulele 

Feroe, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea 

Britanie, Monaco, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Slovacia, 

Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Vatican, precum și unele regiuni din Finlanda (cu 



excepția regiunilor Lappi, Pirkanmaa, Päijät-Häme, North Karelia, South Karelia, South 

Savo, North Savo, South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia, Kainuu). 

Începând cu data de 29 martie 2021, persoanele care revin din călătorii din străinătate, 

care nu sunt considerate esențiale, trebuie să efectueze perioada de carantină (de 10 zile) 

în hoteluri de carantină. 

Guvernul norvegian a anunțat intrarea în vigoare, la data de 19.03.2021, ora 00:00, a 

unor noi reguli cu privire la obligația de a rămâne în hotelurile de carantină, impuse și 

rezidenților în Norvegia care se întorc în țară după efectuarea de călătorii de agrement 

care nu sunt esențiale în străinătate. Aceste persoane trebuie să rămână în hotelurile de 

carantină până la obținerea unui rezultat negativ al unui test pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2, efectuat după a treia zi de la intrarea în Norvegia. 

Măsurile nu se aplică în cazul persoanelor care efectuează deplasări aferente locului de 

muncă și alte călătorii considerate necesare din motive foarte bine întemeiate (de 

exemplu pentru a fi alături de copii minori, nașterea propriului copil, vizitarea 

persoanelor diagnosticate cu afecțiuni în fază terminală sau persoanelor din familia 

apropiată diagnosticate cu afecțiuni grave, participarea la o ceremonie funerară a unui 

membru din familia apropiată). 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 16 martie 2020 

până la data de 1 iunie 2021): 

Tranzitul este permis. Persoanele care se află în tranzit pe aeroporturile din Norvegia își 

pot continua călătoria fără a fi supuse carantinei; este recomandat ca durata escalei să fie 

cât mai scurtă, iar zborul de conexiune trebuie să fie de pe același aeroport. Orice ieșire 

din zona de tranzit este considerată acces pe teritoriul norvegian și supusă regulilor de 

intrare în acest stat. 

Persoanele care sosesc din „zone roșii”, trebuie să rămână în zona internațională a 

aeroportului atunci când efectuează tranzitul, cu condiția de a deține un bilet valid sau o 

carte de îmbarcare pentru călătoria ulterioară. Aeroportul Torp a anunțat faptul că nu 

permite înnoptarea în terminal, orele de funcționare a acestuia variind zilnic.  

Persoanele care locuiesc într-o „zonă roșii” nu pot călători spre Norvegia cu o mașină 

privată, călătoria urmând să fie efectuată apoi cu un zbor de la un aeroport norvegian 

către un alt stat; nu este acceptată sosirea în Norvegia cu avionul, călătoria fiind 

continuată ulterior, spre alt stat, cu un autoturism (indiferent dacă este o mașină privată). 

Pentru ambele situații, regula se aplică și în situația în care călătoria cu autoturismul are 

loc fără opriri.  

Nu sunt comunicate măsuri explicite privind transportatorii. Pentru transportul de 

mărfuri este necesară prezentarea documentelor justificative, a rutei, actelor de identitate 

ale conducătorului auto, legitimația acestuia, detalii privind locul de odihnă, declarația 

acestuia de respectare a măsurilor impuse pe plan local de limitare a răspândirii 

pandemiei de COVID-19, eventual o scrisoare însoțitoare și explicativă din partea 

angajatorului, cu precizarea că persoana în cauză va părăsi imediat teritoriul norvegian 

după încărcarea/descărcarea mărfii/bunurilor. 

Decizia permiterii accesului în Norvegia este luată de Poliția de Frontieră. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 



Autoritățile norvegiene au adoptat o serie de măsuri suplimentare pentru limitarea 

efectelor pandemiei de COVID-19, aplicabile începând cu data de 25.03.2021. 

Măsuri suplimentare adoptate la nivel național: 

• persoanele care revin din călătorii care nu sunt esențiale din străinătate vor trebui să 

efectueze perioada de carantină (de 10 zile) în hoteluri de carantină (începând cu 29 

martie 2021); 

• interzicerea servirii băuturilor alcoolice pe întregul teritoriu al țării; 

• activitățile în interior pot fi organizate cu maxim 20 persoane, așezate pe scaune; 

• evenimentele pot fi organizate în exterior cu maxim 50 persoane; 

• activitățile sportive și recreative în interior sunt interzise, cu excepția competițiilor 

profesioniste; 

• angajatorii se vor asigura că angajații își desfășoară activitatea de acasă 

(telemuncă), acolo unde situația o permite. 

 

Recomandări suplimentare: 

 

• invitarea a cel mult 2 persoane în locuințe private; 

• evitarea deplasărilor în străinătate, precum și în alte zone din țară; 

• evitarea folosirii transportului în comun; 

• păstrarea distanței interpersonale de 2 m și purtarea măștii de protecție în zone în care 

nu poate fi menținută această distanță; 

• toate activitățile universitare vor fi efectuate în regim online. 

 

Se mențin, în continuare, măsurile anterioare adoptate la nivel național: 

• recomandări de limitare a contactelor sociale; 

• este încurajată întâlnirea persoanelor în exterior și limitarea primirii la 

domiciliu/reședință maximum 5 vizitatori, suplimentar persoanelor care locuiesc 

împreună; 

• dacă toți invitații provin din aceeași gospodărie, numărul poate fi mai mare de 5 

(numărul trebuie să permită respectarea distanțării sociale);   

• copiii din grădinițe și școlile primare pot primi vizitele copiilor din propriul lor 

grup/clasă; 

• evenimentele cu spectatori din diferite municipalități ar trebui amânate sau anulate; 

• participarea a maximum 50 de persoane la evenimente sportive organizate în interior 

pentru copii și tineri cu vârsta sub 20 de ani (doar participanți din aceeași 

municipalitate). 

 

Municipalitățile pot impune măsuri suplimentare, în funcție de evoluția pandemiei pe 

plan local. 

Astfel, în capitala Oslo, începând cu data de 17 martie a.c.: în locuințele private se 

acceptă maxim doi vizitatori; cursurile gimnaziale și liceale se desfășoară exclusiv 

online, precum și clasele V-VII din anumite cartiere ale orașului; toate grădinițele și 

activitățile școlare vor fi închise în timpul vacanței de Paște; organizarea unui program 

special pe perioada vacanței de Paște pentru grupurile vulnerabile și copiii ai căror părinți 

sunt lucrători esențiali; redeschiderea în data de 6 aprilie a.c. a grădinițelor și școlilor la 

nivel de risc ,,roșu”. Alte măsuri care se aplică până la data de 9 aprilie: nivel de risc 

„roșu” în grădinițe, școli primare și gimnaziale din Oslo (clasele I-IV în toate cartierele 

capitalei Oslo și clasele V-VII în școlile din zone cu predare parțial online); sălile de 



recreere pentru copii și tineri vor rămâne închise; rămân închise: cafenelele, restaurantele 

și barurile (cu excepția serviciului take-away), magazinele (cu unele excepții, inclusiv 

magazine alimentare și farmacii), centrele de fitness, teatrele și cinematografele, iar 

servirea alcoolului va fi în continuare interzisă; evenimentele publice vor fi în continuare 

interzise (cu unele excepții, inclusiv ceremoniile funerare). 

În Viken (oraș care înregistrează rate crescute de infecție cu tulpina britanică a virusului 

SARS-CoV-2) și în orașul Gran, guvernul a implementat măsuri de nivel A (un nivel 

foarte ridicat), începând cu data de 16 martie. Aceste măsuri vor rămâne în vigoare până 

la sfârșitul zilei de 11 aprilie. Dată fiind strictețea extremă a acestor reguli care nu permit 

desfășurarea activităților sportive și de agrement în aer liber pentru copii și tineri, 

Guvernul a decis modificarea parțială a acestora, astfel încât tinerii cu vârsta sub 20 de 

ani și copiii pot efectua astfel de activități cu condiția ca acestea să aibă loc în grupuri de 

cel mult 10 persoane și toți participanții să provină din aceeași localitate. 

Se recomandă facilitarea tuturor activităților astfel încât participanții să poată menține 

distanța de doi metri unul față de celălalt. Aceste modificări se vor aplica și 

municipalităților care sunt deja supuse măsurilor de nivel A. 

Recomandările actuale privind activitățile sportive și de agrement pentru copii și tineri 

rămân neschimbate, fiind interzisă desfășurarea tuturor formelor de competiții, cupe, 

meciuri, expoziții etc. 

Alte măsuri aplicabile: toate evenimentele – în spații deschise sau de interior – sunt 

interzise, cu excepția ceremoniilor funerare; cursurile din universități, școli profesionale, 

colegii – se desfășoară online; excepțiile de la telemuncă se acceptă doar dacă sunt strict 

necesare; magazinele sunt închise cu excepția celor alimentare, farmacii, benzinării, 

furnizori de tehnică medicală etc.; sunt închise baruri, restaurante, cafenele, centrele de 

fitness, teatrele, piscinele, cinematografele; nu se servește alcool; se recomandă evitarea 

vizitelor la domiciliu și limitarea vizitatorilor la una-două persoane apropiate; purtarea 

măștii (măsura nu se aplică copiilor cu vârste mai mici de 12 ani sau persoanelor care nu 

o pot purta din motive medicale) în mijloace de transport, taxi, magazine, centre 

religioase sau când nu se poate păstra distanța interpersonală de 1 metru.  

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Persoanele care vin în Norvegia trebuie să facă dovada rezidenței permanente în această 

țară sau angajatorul trebuie să dovedească faptul că le asigură un loc potrivit pentru 

ședere după sosirea în Norvegia. 

Persoanele, inclusiv turiștii sau vizitatorii, care nu au reședința în Norvegia sau un 

angajator/client pentru care efectuează un serviciu în Norvegia vor efectua perioada 

obligatorie de 10 zile de carantină la un hotel dedicat special persoanelor carantinate. 

Această regulă se aplică și membrilor de familie ai cetățenilor norvegieni care sosesc în 

scop de vizită. 

Persoanele care au obligația de a efectua cele 10 zile de carantină după sosirea în 

Norvegia trebuie să se cazeze la un hotel de carantină, cu excepția cetățenilor norvegieni, 

a rezidenților sau în cazul în care angajatorul oferă o cazare adecvată astfel încât să fie 

cazată o singură persoană într-o singură cameră. La sosirea în Norvegia, Poliția este cea 

care informează cu privire la cerința de a rămâne la un hotel de carantină și, în cooperare 

cu municipalitatea, oferă instrucțiuni despre hotelul la care urmează să fie efectuată 

aceasta (în localitatea/punctul de intrare sau în localitatea de destinație); prin urmare, nu 

se poate rezerva în avans o cameră de hotel pentru efectuarea carantinei; nu există o listă 

a acestor hoteluri de carantină.   



Costul sejurului la un hotel de carantină va fi de 500 NOK pe noapte pentru persoane 

fizice și 1.500 NOK pe noapte pentru companii și angajați. Costul de 500 NOK pe 

cameră/noapte se referă la un adult; copiii cu vârsta sub 10 ani sunt cazați gratuit cu 

părinții, în timp ce taxa pentru copiii între 10-18 ani este de 250 NOK per copil / noapte. 

Taxa acoperă pensiunea completă, inclusiv mesele (restul cheltuielilor vor fi acoperite 

de municipalități care, la rândul lor, vor fi rambursate de către stat). Organizarea 

deplasării către hotelul de carantină variază: unele municipalități asigură transportul, în 

timp ce altele nu oferă acest serviciu; este permisă călătoria cu transportul public de la 

aeroport, port sau trecerea frontierei către hotel, cu obligativitatea respectării regulilor 

privind controlul și prevenirea infecțiilor. 

Cetățenii străini care sosesc în Norvegia pentru o perioadă mai scurtă de 10 zile nu își 

pot vizita rudele, urmare obligativității efectuării celor 10 zile de carantină la hotel, 

scopul perioadei de carantină fiind de a reduce contactul cu alte persoane, inclusiv rudele, 

în vederea evitării riscului de infecție. 

Nu se aplică excepții de la cerința privind cazarea la hoteluri de carantină pentru 

persoanele care doresc să-și viziteze rude grav bolnave sau pe moarte. 

Persoanele self-employed care sosesc în Norvegia, trebuie să efectueze carantina 

obligatorie de 10 zile la hotel; acestea nu își pot rezerva/organiza în prealabil un loc 

pentru efectuarea carantinei obligatorii. 

Municipalitatea este responsabilă de organizarea cazării la hotelul de carantină. În aceste 

hoteluri se oferă posibilitatea efectuării unui test pentru coronavirus. Chiar dacă 

rezultatul testului este negativ, trebuie finalizată întreaga perioadă de carantină de 10 

zile. 

Autoritățile de sănătate publică au fost abilitate să examineze care sunt mecanismele cele 

mai potrivite pentru implementarea acestor măsuri. Până la stabilirea acestor mecanisme, 

controalele și exigențele la frontiere vor fi întărite. 

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/ 

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/ 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-

advice/travel-advice-COVID19/ 

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Norvegiei cu reședință la Stockholm 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Regatului Norvegiei în Republica Moldova cu reședință la București 

https://www.norway.no/en/moldova/ 

 

Belarus 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE  

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/
https://suedia.mfa.gov.md/
https://www.norway.no/en/moldova/
https://www.facebook.com/MoldovainBelarus/
https://www.facebook.com/MoldovainBelarus/


 Începând cu ora 0:00 din 21 decembrie 2020 Republica Belarus își închide frontierele 

terestre pentru a preveni răspândirea infecției cauzate de coronavirusul COVID-19. 

 

Astfel, deplasarea cetățenilor Republicii Belarus și a străinilor care au permis de ședere 

permanentă sau temporară în Belarus prin puncte de control funcționale la sol este 

suspendată, cu excepția anumitor cazuri. Această regulă nu se aplică pentru punctele 

de control Avia.  

Conform documentului,   

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000705&p1=1&p5=0 

s-a aprobat lista persoanelor care nu sunt supuse restricțiilor respective. De exemplu, 

pentru diplomați, membri ai delegațiilor oficiale, șoferi internaționali, străini care intră 

pentru muncă, asistență medicală, cetățenii Republicii Belarus care călătoresc în 

străinătate la notificarea decesului sau a bolii unei rude în străinătate, precum și pentru 

muncă, într-o călătorie de afaceri, educație și altele. Printre excepții se numără cetățenii 

ruși care călătoresc în tranzit prin Belarus către Federația Rusă, chiar și prin punctele de 

control la sol. 

În cazuri excepționale, pot fi luate decizii private pentru a permite persoanelor să treacă 

frontiera. 

Cei care intenționează să meargă în Belarus trebuie să aibă cu ei rezultatele testului 

negativ la COVID-19, efectuat cu cel puțin trei zile înainte de datat trecerii frontierei  

*** 

Începând cu 1 noiembrie, Republica Belarus suspendă temporar trecerea frontierei pentru 

intrarea cetățenilor străini și apatrizilor la punctele de control rutier, punctele de control 

simplificate, punctele de control din gări (stații), punctele de control din porturile 

fluviale, pentru a preveni răspândirea infecție cauzată de COVID-19. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

1. cetățenii străini care călătoresc în baza unor pașapoarte diplomatice și de serviciu; 

2. șefii și membrii delegațiilor oficiale; 

3. cetățenii străini care acordă asistență internațională gratuită Republicii Belarus; 

4. conducătorii de vehicule atunci când efectuează transport rutier internațional, precum 

și transportul de trimiteri poștale internaționale; 

5. membrii echipajului navelor de transport pe căile navigabile interioare, echipajelor de 

tren, echipajelor de locomotive ale traficului feroviar internațional; 

6. cetățenii străini care sunt soți, părinți sau copii ai cetățenilor Republicii Belarus; 

7. cetățenii străini care au dreptul la ședere permanentă sau temporară pe teritoriul 

Republicii Belarus; 

8. cetățenii străini care au un permis de muncă sau documente justificative pentru 

angajarea pe teritoriul Republicii Belarus; 

9. cetățenii străini care călătoresc în Republica Belarus după notificarea unei boli grave 

sau a decesului unei rude apropiate; 

10. cetățenii străini care transportă celule stem, organe pentru transplant; 

11. cetățenii Federației Ruse care se află în tranzit pe teritoriul Republicii Belarus către 

Federația Rusă; 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000705&p1=1&p5=0


12. cetățenii străini care se află în tranzit pe teritoriul Republicii Belarus în conformitate 

cu Acordul dintre Guvernul Republicii Belarus și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 

privind o procedură simplificată pentru trecerea tronsonului autostrăzii Slavutich - 

Cernobîl CNE, care trece pe teritoriul Republicii Belarus, lucrătorii CNE Cernobîl și ai 

întreprinderilor care operează în zona de excludere, precum și specialiștii străini 

implicați în implementarea proiectelor internaționale de închidere a centralei nucleare de 

la Cernobîl, din 20 ianuarie 2009; 

Persoanele care sosesc în Republica Belarus prin Aeroportul Național Minsk, nu 

sunt supuse acestei restricții. 

Din data de 22 octombrie curent, persoanele care sosesc din Republica Moldova în 

Republica Belarus trebuie să stea în autoizolare timp de 10 zile. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

- membrii ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și a altor reprezentanțe acreditate 

la Minsk, precum și membrii familiilor acestora; 

- membrii delegațiilor oficiale; 

- șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional, precum 

și celui de trimitere poștală internațională; 

- membrii ai echipajelor de aeronave, navelor de navigație interioară, echipajelor de tren, 

echipajelor de locomotive ale traficului feroviar internațional; 

- curierii diplomatici; 

- angajații întreprinderii unitare republicane «Специальная связь»; 

- cetățenii Republicii Belarus, cetățenii străini și apatrizi cu domiciliul permanent în 

Belarus, care revin din țărilor incluse în listă, după o călătorie de afaceri; 

- persoanele responsabile de efectuarea transportul de celule stem și organe pentru 

transplant. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

Tranzitul este posibil numai la sosire prin punctele de control aeriene și în cazul 

confirmării documentare a călătoriei de tranzit prin Belarus în termen de 24 de ore. Nu 

este necesar nici un document medical, nici auto-izolare de străini. 

Dacă tranzitul depășește 24 de ore, trecerea frontierei este posibilă numai cu un document 

medical. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

  

- respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 metru; 

- purtarea măștilor de protecție în public. 

 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

http://airport.by/priletausim/Prevention 

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

http://airport.by/priletausim/Prevention


Ambasada Republicii Moldova la Minsk 

https://belarus.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Belarus la Chișinău 

http://moldova.mfa.gov.by/ru/ 

 

 

Federația Rusă 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Frontierele naționale pe cale rutieră, ferată, fluvială și maritimă pentru pasageri sunt 

închise din data de 30.03.2020.              

La 27.07.2020, Guvernul Federației Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor aeriene 

începând cu data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în funcție de 

acordurile bilaterale realizate între autoritățile aeronautice civile din Rusia și celelalte 

state. În Rusia, s-au redeschis aeroporturile din Moscova, regiunea Moscova, St. 

Petersburg și Rostov-pe-Don. 

 

Din 3 septembrie, Rusia a extins lista țărilor pentru traficul aerian. Zborurile către Egipt, 

Emiratele Arabe Unite și Maldive au fost reluate. Călătoriile se vor efectua din 

aeroporturile Cairo, Dubai și, respectiv, Velana.  

Zborurile din Republica Kazahstan, Republica Kârgâză şi Republica Belarus, de 

asemenea au fost reluate. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  

 

Persoanele care vin la tratament, cu permisiunea autorităţilor competente ruse, rudele de 

gr.I, tutela şi curatela, precum şi, persoanele (rudele), care sosesc în FR pentru îngrijirea 

celor aflaţi în dificultate (tratament medical); 

Persoanele sosite în Federația Rusă la tratament trebuie să prezinte documente de 

identitate, vize (acolo unde este cazul), precum și documente (original sau copie) 

eliberate de organizațiile medicale unde va avea loc tratamentul și în care să se indice 

perioada tratamentului sau documentele (original sau copie) eliberate de Ministerul 

Sănătății din Federația Rusă (din 06.06.2020). Solicitarea de documente suplimentare 

(test de COVID-19, document care să ateste situația epidemiologică din regiunea de 

reședință etc. reprezintă solicitări individuale ale sanatoriilor și nu constituie obligație 

legală impusă de autoritățile ruse); 

persoane sosite în Federația Rusă pentru îngrijirea unor rude apropiate (soț/soție, părinți, 

copii, părinți adoptivi, copii adoptați) și persoane aflate în întreținere. Acestea trebuie să 

aibă asupra lor documente de identitate, viză (o singură intrare) acolo unde este cazul, 

documente eliberate de organizații medicale care să ateste starea acestora și necesitatea 

tratamentului/îngrijirii, precum și o copie a documentului care să ateste gradul de rudenie 

(din 06.06.2020). 

Din 15.07.2020, cetățenii străini care intră pe teritoriul Federației Ruse pe termen scurt, 

pe cale aeriană, folosind curse aeriene regulate, nu mai au obligația de a intra în carantină 

de 14 zile. Aceștia trebuie să prezinte la aterizare test de COVID-19 cu rezultat negativ, 

efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data sosirii pe teritoriul Federației Ruse. 

https://belarus.mfa.gov.md/
http://moldova.mfa.gov.by/ru/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia
https://www.facebook.com/MoldovainRussia


Documentul poate fi prezentat în limba rusă sau în engleză.  

Conform precizărilor MAE rus, la bordul aeronavelor pe cursele aeriene comerciale 

redeschise se permite accesul doar al cetățenilor/persoanelor cu drept de ședere/rezidență 

în statele de origine, respectiv destinație ale zborurilor. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Este permis cu prezentarea actelor confirmative de părăsire/tranzitare a Rusiei.  

Din 11.06.2020 s-a reluat tranzitul prin aeroporturile ruse pentru cetățenii străini, cu 

condiția ca aceștia să nu părăsească incinta aeroportului și să aibă achiziționate biletele 

de avion pentru cursa spre destinația finală. 

 

Categoriile de persoane care pot tranzita teritoriul rus: 

 

• diplomați acreditați și membrii lor de familie, cu informarea MAE rus/Ambasadei 

Rusiei asupra deplasării. Din 29.07.2020, aceștia au obligația efectuării testului 

de COVID-19 în termen de 3 zile de la sosirea în Federația Rusă. Diplomații 

neacreditați și membrii lor de familie nu sunt exceptați de la măsura carantinei de 

14 zile la sosirea pe spațiu; 

• șoferi pentru transportul internațional de marfă; 

• persoanele cu viză diplomatică, de serviciu sau simplă, eliberată pentru deplasarea 

în Rusia în legătură cu moartea unei rude apropiate sau persoanele cu viză simplă 

eliberată de MAE rus pe motive excepționale/vizite oficiale (din 11.06.2020); 

• curieri diplomatici sau persoane care se deplasează în Rusia în legătură cu decesul 

unei rude apropiate, ambele categorii doar din statele cu care Rusia are acord de 

eliminare a vizelor (din 11.06.2020); 

• membri de familie ai cetățenilor ruși (reîntregirea familiei); 

• persoane cu drept de ședere permanentă pe teritoriul Federației Ruse, precum și 

persoanele care se deplasează în tranzit prin punctele aeroportuare de trecere a 

frontierei de stat ruse, fără ieșire din incinta aeroportului (din 11.06.2020); 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Purtarea măștilor este o obligativitate pentru cetățeni, transportul public în comun 

funcționează. Ieșirea în stradă este permisă în compania a cel mult 3 persoane. Ne 

respectarea cerinţelor, privind purtarea măştilor şi a mănuşilor de protecţie, se pedepseşte 

cu amenda în mărime de 5000 ruble.  

Din 5 octombrie, cel puțin 30% dintre lucrătorii ale întreprinderilor și organizațiilor din 

Moscova au trecut la munca la distanță. În plus, toți angajații cu vârsta peste 65 de ani 

sau persoanele cu boli cronice trebuie să lucreze de acasă. Excepție fac parte persoanele 

ale căror prezență la locul de muncă este esențială.  

 

INFORMAȚII PENTRU STUDENȚI ȘI ELEVI:  

 

Mai mult de 150 de Instituții de învățământ superior au trecut la regimul de studii la 

distanță. Mai multe școli, din 18 regiuni din Federația Rusă sunt închise. 

În mai multe regiuni din Rusia localurile de agrement, sunt închise după orele 23.00 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta 

instituțiilor și a locurilor publice (link: https://www.rospotrebnadzor.ru). 

La 19.08.2020, mai multe instituții de învățământ superior din Federația Rusă au anunțat 

https://www.rospotrebnadzor.ru/


că vor păstra locurile la cămine pentru studenții străini care nu vor putea veni la studii 

din 01.09.2020 din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Aspectul trebuie confirmat 

telefonic cu instituția de învățământ. La 19.08.2020, Universitatea de Stat din Moscova 

M.V. Lomonosov a comunicat că nu va primi/reprimi studenți străini la 01.09.2020, 

aceștia urmând să înceapă anul școlar în regim la distanță/online. Este necesară 

contactarea instituției de învățământ pentru a obține detalii suplimentare. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Moscova 

https://rusia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Federației Ruse la Chișinău 

https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel  

 

 

Turcia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE: Din 11 iunie 2020, autoritățile turcești au anulat 

interdicțiile de intrare/ieșire de pe teritoriul Turciei, pentru cetățenii străini, dar la 

moment sunt anumite excepții:  

- din 21.12.2020, după o mutație suferită de noul tip de Coronavirus, zborurile 

din/spre Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Africa de Sud au fost suspendate 

temporar, iar din data de 22.01.2021 au fost stopate zborurile din Brazilia; 

- din 29 decembrie 2020 (21:00 UTC), pasagerii care sosesc în Turcia pe calea 

aerului și din 30 decembrie 2020, cei care călătoresc pe cale terestră și maritimă, 

vor fi obligați să prezinte testul PCR negativ, făcut în ultimele 72 de ore înainte 

de plecare, cu excepția copiilor cu vârsta până la 6 ani.  

Persoanelor care nu vor prezenta testul PCR negativ, le va fi interzisă îmbarcarea 

în avion. Regulile respective se aplică și pasagerilor în tranzit sau transfer 

internațional 

- persoanele care pe parcursul ultimelor 10 zile au fost în Africa de Sud și Brazilia, 

la sosire în Republica Turcia vor fi plasați în carantină pentru o perioadă de 14 

zile, pe adresele declarate de către aceștia sau în locuri speciale stabilite de 

Guvernatorii Provinciilor. La a 10 zi de carantină, aceștia urmează să facă testul 

PCR. În caz că testul PCR este negativ persoanele vor putea ieși din carantină, iar 

cele testate pozitiv vor continua tratament medical, conform directivelor 

Ministerului Sănătății al Republicii Turcia, până la cea de-a 14-a zi.   

- totodată, persoanele care pe parcursul ultimelor 10 zile au fost în Danemarca, și 

Marea Britanie, la sosire în Republica Turcia vor fi plasați în carantină pentru o 

perioadă de 10 zile, pe adresele declarate de către aceștia sau în locuri speciale 

stabilite de Guvernatorii Provinciilor. La a 7-a zi de carantină, aceștia urmează să 

facă testul PCR. În caz că testul PCR este negativ persoanele vor putea ieși din 

carantină, iar cele testate pozitiv vor continua tratament medical, conform 

directivelor Ministerului Sănătății al Republicii Turcia. Pentru persoanele care nu 

au dat testul în a 7-a zi, carantina expiră în cea de-a 10-zi.   

- străinii care vor intra pe teritoriul Turciei pe cale terestră și maritimă și nu vor fi 

în posesia unui test PCR negativ, vor fi puși în carantină pentru 7 zile, pe adresele 

https://rusia.mfa.gov.md/
https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel
https://www.facebook.com/MoldovainTurkey/
https://www.facebook.com/MoldovainTurkey/


declarate de către aceștia (unitate de cazare privată, hotel etc.). Persoanele care nu 

vor da dovadă de loc de cazare în Turcia, vor fi plasate în carantină în locurile 

stabilite de către Departamentele de sănătate provinciale. După 7 zile de izolare, 

persoanele respective vor da testul PCR și în caz că este negativ vor putea ieși din 

carantină, iar cele testate pozitiv vor urma un tratament medical, conform 

directivelor Ministerului Sănătății al Republicii Turcia.  

- din data 15 martie 2021, persoanele care intră în Turcia nu vor mai fi obligate să 

completeze  chestionarul cu privire la datele personale pe hârtie, ci doar un 

formular electronic, cu 72 de ore înainte de călătorie. Persoana care completează 

ancheta, accesată pe pagina web a Ministerului Sănătății al Turciei: 

https://register.health.gov.tr/, trebuie să indice: numele, prenumele, sexul, 

modalitatea de deplasare, numărul de pașaport, cetățenia, țara de origine, emailul, 

numărul de telefon, data de sosire (formularul poate fi completat în una din 

limbile: engleză, rusă, spaniolă, germană). După completarea chestionarului 

online, acesta trebuie să fie tipărit sau descărcat pe un smartphone, tabletă sau alt 

dispozitiv. Formularul urmează a fi prezentat reprezentantului companiei aeriene 

la aeroport, înainte de plecare și poate fi verificat la intrarea în Turcia de către 

organele competente. Persoanele care vor indica informații eronate în anchetă, 

riscă sancțiuni administrative, până la interdicția temporară de a intra pe teritoriul 

Turciei. În baza informațiilor completate, va fi generat automat un cod HES 

individual, cu ajutorul căruia persoanele vor putea fi contactate de autorități, în 

cazul în care acestea sau cei cu care a fost în contact în timpul călătoriei și 

sejurului, sunt bolnavi de COVID-19. Din acest motiv este foarte important ca 

informația inclusă în anchetă să fie una veridică.  

- persoanele identificate că au fost în contact (în avion, autobuz, mașină, corabie), 

cu persoane diagnosticate cu COVID-19, vor fi plasate în carantină pentru 10 zile. 

- hotarul terestru cu Iran rămâne în continuare închis. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: zboruri de repatriere coordonate la nivel oficial, 

membrii echipajului avioanelor, copii până la 6 ani 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Regulile menționate la pct.2 se aplică și 

pasagerilor în tranzit sau transfer internațional, cu excepția necesității de a completa 

formularul on-line înainte de plecare spre Turcia. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Pe data de 01.03.2021, Turcia a început eliminarea graduală a restricțiilor impuse pentru 

prevenirea răspândirii pandemiei, care este bazată pe gradul de risc existent în fiecare 

provincie a țării, care poate fi vizualizat aici: https://covid19.saglik.gov.tr/  

 

Autoritățile centrale au transferat dreptul de control asupra restricțiilor ulterioare 

autorităților locale ale provinciilor. În dependență de nivelul de risc existent în fiecare 

provincie, restricțiile de izolare la domiciliu variază.   

 

Centrele comerciale, transportul public, parcurile, piețele, restaurantele, cafenelele, 

frizeriile, centrele sportive din cele 81 de provincii ale Turciei activează doar în perioada 

orelor 7.00-19:00, cu excepția provinciilor cu grad de risc foarte înalt. Restaurantele 

activează la capacitatea de 50%. După ora 19.00, se livrează mâncare doar la domiciliu. 

Aceste restricții sunt valabile pe tot parcursul săptămânii, cu excepția zilei de sâmbătă și 

duminică în provinciile cu grad de risc înalt sau foarte înalt.  

 

Examenele în școli vor fi susținute doar față în față, iar din 1 martie curent, sunt reluate 

https://register.health.gov.tr/
https://covid19.saglik.gov.tr/


studiile în școli. 

 

Se permite desfășurarea nunților și diverselor ceremonii cu un număr de până la 100 

persoane în provinciile cu grad de risc minim și mediu, însă nu mai mult de 50 de 

persoane în provinciile cu grad de risc înalt și foarte înalt.  

 

Localuri precum băile turcești, saunele, saloanele de masaj, piscinele și parcurile de 

distracții își vor relua activitățile în provinciile cu grad de risc minim și mediu, dar vor 

rămâne închise în provinciile cu grad de risc înalt și foarte înalt.   

 

Autoritățile din Istanbul au decis că, din 15 martie curent, la intrarea în instituțiile și 

organizațiile de stat,  toate școlile de stat și private, organizații neguvernamentale, 

cafenele, cafe internet, săli de jocuri și frizerii, persoanele vor prezenta obligatoriu codul 

HES. 

 

Totodată, rămân în vigoare restricțiile introduse începând cu 02.12.2020, și anume:  

- purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice 

- respectarea distanței sociale de minim 1.5 m. 

-fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul orașului, 

bulevarde și străzi principate). 

- toate persoanele vor trebui să prezinte la intrarea în centrele comerciale codurile 

electronice HES individuale, disponibile printr-o aplicație gratuită pentru smartphone, 

pentru a-și demonstra starea de sănătate. (codurile HES pot fi obținute aici  

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sau expediind un sms la nr. 2023 indicând ,,HES nr. 

cărtții de identitate și anul nașterii ” 

- numărul persoanelor care vor circula pe străzi și în piețele aglomerate va fi gestionat 

de autoritățile locale. 

- hotelurile și unitățile de cazare rămân deschise în continuare. 

 

La nivel național se impun restricții de circulație, după cum urmează: 

- în provinciile cu grad înalt și foarte înalt de risc, cetățenii cu vârsta mai mare de 65 de 

ani vor avea dreptul să iasă afară doar între orele 10:00 – 14:00, având interdicție să 

utilizeze transportul public, însă aceste restricții nu se aplică deja în provinciile cu grad 

minim și mediu de risc.  

- în provinciile cu grad înalt și foarte înalt de risc, cetățenii cu vârsta mai mică de 20 de 

ani, pot ieși afară doar în intervalul orelor 14.00-18:00, având interdicție să utilizeze 

transportul public, însă aceste restricții nu se aplică deja în provinciile cu grad minim și 

mediu de risc.  

- în toate cele 81 de provincii ale Turciei este interzisă circulația persoanelor în intervalul 

orelor 21.00 – 05.00, pe parcursul săptămânii, iar în provinciile cu grad înalt și foarte 

înalt de risc se aplică și restricțiile de circulație în weekend.   

- restricțiile nu se aplică în sectoarele producerii și aprovizionării, sănătății și agriculturii. 

 

Lista laboratoarelor autorizate unde se pot face teste pentru COVID-19 poate fi accesată 

aici https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-

laboratuvarlari.html  

 

Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale 

au dreptul de a impune restricții suplimentare, în cazul agravării situației epidemiologice.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

https://covid19.saglik.gov.tr/  

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
https://covid19.saglik.gov.tr/


https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/  

https://corona.cbddo.gov.tr/  

http://web.shgm.gov.tr/en  

https://tga.gov.tr/   

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Ankara  

https://turcia.mfa.gov.md/ 

 

 

Albania 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini, 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. Persoanele care călătoresc dinspre 

Marea Britanie au obligația de a se izola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile după 

sosire în Albania. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  

Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii 

Moldova. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini, inclusiv pentru tranzit. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

- Călătoriile interurbane pentru toate tipurile de autovehicule private sau transport 

public de persoane este permis pe tot teritoriul Republicii Albania; 

- Sunt interzise adunările în masă în locuri închise sau deschise (ex: conferințe sau 

proteste); 

- Prin ordin al ministrului Sănătății și al Protecției Sociale, se impune începând cu 

data de 15 iulie 2020, obligativitatea de a purta mască în spațiile închise și deschise. 

Nerespectarea acestei măsuri este sancționată cu suma de 3000 Lek (25 EUR) la prima 

abatere și 5000 Lek (40 EUR) la abateri repetate; 

• La data de 6 ianuarie 2021 au fost anunțate noi măsuri în contextul pandemiei de 

COVID-19, aplicabile până la noi dispoziții, după cum urmează: 

• Restricționarea deplasărilor cu autoturismele personale sau pietonal, pe 

timp de noapte, în intervalul orar 20:00 - 06:00, pe întreg teritoriul țării, cu 

excepția deplasărilor în scopul desfășurării activității profesionale, din 

motive medicale sau alte tipuri de urgențe. Celelalte categorii de persoane care 

doresc să se deplaseze în afara locuinței în intervalul orar de restricție trebuie să 

aplice pentru aprobare, prin intermediul portalului E-Albania, motivând scopul și 

https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/
https://corona.cbddo.gov.tr/
http://web.shgm.gov.tr/en
https://tga.gov.tr/
https://turcia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/


durata deplasării. Sunt exceptați de la această măsură membrii Corpului 

Diplomatic acreditat în Republica Albania; 

• Activitatea restaurantelor și barurilor este interzisă în intervalul orar 22:00 - 06:00 

(cu excepția serviciilor de livrare la domiciliu). 

• Începând cu data de 11 februarie 2021, liceele aflate în zonele de risc ridicat 

precum Tirana, Fier, Vlora, Berat, Durres, Gjirokastra, Lezha, Lushnje, Pogradec 

și Kamza intră în scenariul 3, urmând ca elevii să-și continue studiile în sistem 

online. 

• Perioada sesiunilor de examen aferente studiilor universitare va fi prelungită 

pentru a asigura organizarea examenelor atât online, cât și cu participare fizică, 

respectând protocoalele de prevenție COVID-19. 

 

- Începând cu data de 20 iulie 2020, activitatea cluburilor de noapte, baruri sau orice 

altă locație care desfășoară activități similare, în interior sau în aer liber, este suspendată 

până la o nouă înștiințare. De asemenea, este interzisă după ora 20:00, în fiecare zi a 

săptămânii, difuzarea muzicii în toate locațiile, de orice fel. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Sofia 

https://bulgaria.mfa.gov.md/ 

 

 

Bosnia şi 

Herţegovina 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Tuturor cetățenilor străini le este permisă intrarea în  Bosnia și Herțegovina cu condiția 

prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore anterior momentului intrării în țară. 

Măsura se aplică inclusiv copiilor, indiferent de vârstă. 

Rezultatul testului trebuie prezentat în format tipărit, nefiind acceptate documente în 

format electronic. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Cetățenii străini pot tranzita Bosnia și Herțegovina fără prezentarea certificatului 

medical doar în scopul revenirii în statul de reședință, cu condiția că nu se vor opri 

pentru a înnopta pe teritoriul BiH. Tranzitul în scop turistic este permis doar pe 

coridorul Neum (Croația-Bosnia și Herțegovina-Croația). 

Transportatorii profesioniști de mărfuri pot tranzita țara fără restricții. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

https://bulgaria.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât în interior, cât și în spațiile publice 

exterioare. Sunt exceptate de la obligația purtării măștii în exterior persoanele care 

participă la competiții și antrenamente, bicicliștii, conducătorii auto și motocicliștii. 

Adunările în spațiile închise au fost limitate la 30 de persoane (Federația Bosniei și 

Herțegovinei), respectiv 10 persoane (în R. Srpska). Întrunirile în aer liber nu pot fi 

organizate cu mai mult de 30 de persoane. 

Din ziua de 11.11.2020, în Federația Bosniei și Herțegovinei a fost introdusă interdicția 

deplasării pe timp de noapte, în intervalul orar 23.00 – 05.00, fiind exceptate de la această 

măsură persoanele care lucrează în ture de noapte, urgențele medicale, etc., cu condiția 

prezentării unor documente justificative. 

În Republica Srpska au fost introduse noi măsuri epidemiologice - restaurantele, barurile, 

cafenelele, saloanele de coafură, piscinele, centrele de wellness, stațiunile de schi și a 

centrele comerciale fiind închise în perioada 22.03 - 29.03.2021. 

În Cantonul Herțegovina de Vest este interzisă deplasarea pe timp de noapte (în 

intervalul orelor 20:30 – 05:00), măsura fiind instituită până la data de 31.03.2021. 

În Cantonul Sarajevo au fost închise până la data de 4 aprilie restaurantele, barurile, 

cafenelele (este permisă livrarea la domiciliu), piscinele, cluburile de fitness, centrele 

spa și sălile de sport. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Lista structurilor regionale ale Serviciului pentru Străini, precum și alte informații 

pot fi consultate la adresa www.sps.gov.ba. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, cu reședința la Budapesta 

https://ungaria.mfa.gov.md/ 

 

Macedonia de 

Nord 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ/CRIZĂ: DA (începând cu 20 noiembrie 2020 și pînă la 30 

iunie 2021 în Macedonia de Nord este declarată stare de criză) 

  

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii 

Moldova. Nu este obligatorie măsura de autoizolare odată cu intrarea în țară pentru 

străinii care vin în Macedonia de Nord în scop turistic. 

 

Începând cu data de 10 martie 2021, toate persoanele care intră în Macedonia de 

Nord sosind din state de pe continentul african vor intra în carantină pentru o 

perioadă de 14 zile. Persoanele care doar tranzitează Macedonia de Nord venind din 

Africa trebuie să completeze declarații în acest sens. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  

 

http://www.sps.gov.ba/
https://ungaria.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/
https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/


Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii 

Moldova. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Nu sunt interdicții de intrare pentru cetățenii străini, inclusiv pentru tranzit. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

- Începând cu 10 martie 2021, se aplică restricții de deplasare zilnice, în 

intervalul orar 22.00 - 05.00. 

- Începând cu luna iunie toate restricțiile de deplasare pe plan intern au fost 

eliminate și a fost consolidat controlul respectării măsurilor de distanțare. 

- De la 29 octombrie 2020 purtarea măștii este obligatorie atât în interior (cu 

excepția restaurantelor și localurilor, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și 

dezinfecție), cât și în exterior. 

- Se interzic adunările mai mari de 4 persoane în spațiile publice pe tot parcursul 

întregii zile. 

- Autoizolarea devine obligatorie de la data dispunerii măsurii până la primirea unui 

rezultat negativ al testului Covid-19. Dacă testul este pozitiv, autoizolarea continuă. 

- Centrele comerciale de tip mall, sălile de sport, hotelurile, restaurantele și 

localurile pot desfășura activitatea, cu respectarea măsurilor de distanțare socială. 

- Restaurantele pot activa pînă la ora 21:00. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Sofia 

https://bulgaria.mfa.gov.md/ 

 

 

Muntenegru 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în România 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

Deciziile autoritățile muntenegrene privind regimul de intrare și ieșire în/de pe teritoriul 

Muntenegrului pot fi găsite pe pagina oficială a Guvernului Muntenegrului 

https://www.gov.me/en/ și a Ministerului Sănătății  

https://mzd.gov.me/vijesti/237460/Vazece-mjere-i-poruka-gradankama-i-gradanima-

za-predstojece-praznike.html  

 

RESTRICȚII DE INTRARE ȘI EXCEPȚII PENTRU ANUMITE CATEGORII 

 

Este permisă intrarea în Muntenegru a cetățenilor muntenegreni și străini, fără a fi 

necesară prezentarea unui test PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, 

cu următoarele excepții: 

- persoanele care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Franța, 

Portugalia, Spania, Danemarca, Olanda, Republica Irlanda, Belgia, Republica Cehă, 

Israel, Malta, Liban, Estonia, Letonia, Statele Unite, Brazilia, Africa de Sud, India, 

Bahrain, Liban, Republica San Marino, Marele Ducat al Luxemburgului, Principatul 

https://bulgaria.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.gov.me/en/homepage
https://mzd.gov.me/vijesti/237460/Vazece-mjere-i-poruka-gradankama-i-gradanima-za-predstojece-praznike.html
https://mzd.gov.me/vijesti/237460/Vazece-mjere-i-poruka-gradankama-i-gradanima-za-predstojece-praznike.html


Andorra, Republica Slovacă, Republica Bulgaria și Republica Botswana trebuie să 

prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, 

efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării în Muntenegru. 

Astfel, în funcție de statul din care sosesc, persoanelor li se poate solicita să 

prezinte rezultatul negativ al unui test molecular de tip PCR pentru infecția cu 

SARS-CoV-2, rezultatul pozitiv al unui test de anticorpi pentru SARS-CoV-2 clasa IgC 

sau rezultatul negativ al unui test serologic IgM /test ELISA, efectuate cu maximum 72 

ore anterior intrării în Muntenegru, în laboratoare acreditate/recunoscute oficial. 

Obligativitatea deținerii/prezentării unui test nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică de 

5 ani. 

  

În cazul cetățenilor străini care nu îndeplinesc condițiile menționate mai sus, intrarea în 

Muntenegru este permisă cu obligația intrării în izolare (pentru o perioadă de 14 zile). În 

situații excepționale, este posibilă efectuarea unui test molecular tip PCR după primele 

6 zile de izolare, iar dacă rezultatul testului este negativ, măsura poate fi suspendată. 

 

Toate persoanele care sosesc din alte state/zone incluse pe lista verde, pot intra în 

Muntenegru prin toate punctele de trecere a frontierei, cu respectarea măsurilor sanitare 

în vigoare, în baza pașaportului, astfel încât aceștia să poată justifica locul în care s-au 

aflat în ultimele 15 zile anterior intrării în Muntenegru. La toate punctele de trecere a 

frontierei cu Muntenegru sunt postate recomandările și măsurile sanitare în vigoare în 

Muntenegru – lista este publicată și pe paginile de internet ale Ministerului Sănătății și 

ale Institutului pentru Sănătate Publică din Muntenegru. 

 

Se recomandă tuturor cetățenilor care intenționează să se deplaseze în Muntenegru în 

perioada următoare să nu staționeze (peste noapte) în state/zone incluse pe lista galbenă, 

iar la punctele de trecere a frontierei să prezinte un pașaport/titlu de călătorie valabil, cu 

viza de intrare/ieșire. 

  

În conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, anumite categorii de persoane a 

căror prezență în Muntenegru este necesară funcționării normale a serviciilor vitale, 

precum și angajații care au un interes economic determinat, sunt exceptate de la criteriile 

enunțate anterior. Condiții speciale de intrare și deplasare în Muntenegru sunt stabilite 

de Institutul de Sănătate Publică (ISPM) pentru: 

- lucrătorii din domeniul sănătății, cercetătorii în domeniul sănătății și oamenii de 

știință; 

- persoanele care efectuează sau asigură transportul de pasageri și de mărfuri; 

- diplomații acreditați în Muntenegru, personalul organizațiilor internaționale, 

personalul militar și lucrătorii din asistența umanitară, în îndeplinirea funcțiilor 

lor; 

- anumite categorii de pasageri aflați în tranzit; 

- persoanele supuse unei măsuri de protecție internațională sau care sosesc în 

Muntenegru din motive umanitare. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN 

 

În contextul deteriorării situației epidemiologice din Muntenegru și îndeosebi a situației 

din Budva, autoritățile muntenegrene au anunțat noi măsuri sanitare și restricții de 

circulație ce vizează atât zonă de coastă, cât și în restul localităților din Muntenegru. 

 

Astfel în Muntenegru au fost reintroduse: interdicția de călătorie în intervalul 21:00-5:00, 

restricția de călătorie între localități (pe distanțe lungi) de vineri, orele 21:00 până luni la 

5:00 dimineața și limitarea programului de lucru a operatorilor comerciali și prestatorilor 



de servicii alimentare de tip catering, până la ora 18.00. 

 

În localitățile Budva și Titvat sunt introduse restricții suplimentare de circulație și este 

interzisă funcționarea facilităților de catering și a operatorilor care comercializă produse 

nealimentare, a centrelor comerciale și a sălilor de sport/fitness. Sunt interzise întrunirile 

publice și toate evenimentele sportive. Instituțiile de învățământ din Budva și Tivat sunt 

închise, cursurile fiind organizate online. Cetățenilor le este recomandat să nu părăsească 

teritoriul municipiilor de reședință decât în situații excepționale. 

 

SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Guvernul Muntenegrului 

 - http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/ 

 

Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru - https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-

19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la București 

https://romania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Muntenegrului la București 

romania@mfa.gov.me  

Tel.: (0040-31) 101 19 00 

Fax: (0040-31) 101 19 01 

Doar în caz de urgență : (004) 0786 910 005 

 

 

Serbia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în România 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

Nu este declarată stare de urgență. Este declarată epidemie COVID-19; în unele localități 

este declarată stare excepțională, fiind în vigoare unele măsuri preventive și restrictive 

suplimentare, fără însă a fi restricționat accesul în și din aceste localități. 

 

RESTRICȚII DE INTRARE 

 

Accesul tuturor cetățenilor străini, cu excepția cetățenii străini care sosesc din Albania, 

Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Muntenegru, Ungaria și Macedonia de Nord este 

permis doar dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu 

SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore de la momentul eliberării rezultatului emis de 

laboratoarele acreditate din statul de proveniență. În situația unei întârzieri care nu a putut 

fi evitată, determinată de motive obiective care pot fi demonstrate (precum întârzierea 

mijlocului de transport) se permite intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii 

Serbia dacă testul negativ nu este mai vechi de 72 de ore de la momentul recepționării 

rezultatului.  

http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju
https://romania.mfa.gov.md/
mailto:romania@mfa.gov.me
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


Cetățenii străini cu reședința sau domiciliul în Republica Serbia, cetățenii sârbi, precum 

și personalul diplomatic și consular și membrii acestora de familie care nu dețin un test 

molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 pot intra pe 

teritoriul Republicii Serbia, urmând să fie plasați în carantină la domiciliu timp de 10 

zile. În situația în care persoanele în cauză se testează după intrarea în Republica Serbia 

și rezultatul este negativ, măsura carantinei la domiciliu va înceta. 

Lista statelor pentru care se aplică măsura obligativității prezentării testului molecular 

negativ (PCR) pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2 este actualizată periodic de 

Ministerul sârb al Sănătății. Totodată, informații detaliate, inclusiv deciziile adoptate de 

autoritățile sârbe în contextul pandemiei, sunt disponibile pe site-ul Guvernului 

Republicii Serbia: https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Purtarea măștilor este obligatorie în spații publice închise și în mijloacele de transport în 

comun, precum și în aer liber, în spații aglomerate, în caz contrar fiind aplicată 

sancțiunea amenzii. 

Accesul este limitat în spațiile închise astfel încât să poată fi asigurat un spațiu de minim 

4mp pentru fiecare persoană, iar centrele comerciale 9 mp/persoană. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Magazinele, centrele comerciale, localurile de alimentație publică, sălile de jocuri de 

noroc etc. au programul limitat până la ora 20.00, în timp ce instituțiile de cultură (săli 

de spectacol, muzee etc.) pot funcționa până la ora 21.00. 

Magazinele alimentare și chioșcurile pot funcționa până la ora 21.00. Benzinăriile, 

farmaciile, unitățile de alimentație publică cu livrare la domiciliu, laboratoarele, 

cabinetele medicale nu sunt supuse limitărilor orare.  

 

Informații detaliate, inclusiv deciziile adoptate de autoritățile sârbe în contextul 

pandemiei sunt disponibile pe site-ul Guvernului Republicii Serbia 

https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19. 

 

În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19 pacienții sunt rugați să se prezinte 

imediat la cea mai apropiată policlinică (în intervalul 07.00 – 22.00) sau la camera de 

gardă a celui mai apropiat spital în afara acestui interval. Pentru urgențe medicale apelați 

serviciul de ambulanță la numărul 194. 

 

http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019 

https://covid19.rs/homepage-english/ 

https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la București 

https://romania.mfa.gov.md/  

Ambasada Serbiei în Republica Moldova, cu sediul la București 

https:// http://bucharest.mfa.gov.rs/index.php  

 

https://www.srbija.gov.rs/
http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019
https://covid19.rs/homepage-english/
https://romania.mfa.gov.md/
http://bucharest.mfa.gov.rs/index.php


 

Canada 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021  

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: parțial (doar în unele provincii) 

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Restricțiile temporare de intrare în Canada sunt menținute în continuare.  

Autoritățile canadiene aplică unele din cele mai stricte condiții de călătorie din lume. 

Odată cu creșterea numărului de cazuri a noilor forme ale infecției COVID-19, Guvernul 

canadian a anunțat introducerea măsurilor suplimentare de testare și carantină pentru 

călătorii care sosesc în Canada.  

 

Astfel, începând cu data de 18 februarie 2021, înainte de sosire în Canada, călătorii vor 

trebui să-și rezerve cazare pentru 3 zile în unul din hotele autorizate de Guvern. Cei care 

sosesc în Canada pe calea aerului, începând cu 22 februarie 2021, vor fi obligați să facă 

un test molecular COVID-19 când ajung în Canada, înainte de a ieși din aeroport și un 

alt test la sfârșitul perioadei de carantină de 14 zile.  

 

Persoanele care intră în Canada pe cale terestră, începând cu 15 febrtuarie 2021, vor 

trebui să prezinte dovada rezultatului negativ al testului molecular COVID-19, efectuat 

în Statele Unite cu cel mult 72 ore înainte de sosire, sau un test pozitiv efectuat înainte 

de sosire în Canada într-un interval de la 14 până la 90 zile.  

 

De asemenea, începând cu 22 februarie 2021, toți călătorii indiferent dacă călătoresc pe 

uscat sau pe calea aerului, vor trebui să prezinte prin intermediul aplicației ArriveCAN, 

înainte de a urca la bordul aeronavei sau de a trece frontiera terestră, informații de 

călătorie, detalii de contact, inclusiv un Plan adecvat de respectare a carantinei de 14 zile 

după sosire în Canada. Aceste noi măsuri se adaugă cerințelor obligatorii existente de 

pre-îmbarcare și sănătate care sunt expuse mai jos și sunt aplicate în prezent. Autoritățile 

canadiene recomandă să fie amânate călătoriile în/din Canada considerate neesențiale.  

Actualmente, permisiunea de intrare în Canada pentru cetățenii străini este acordată de 

Agenția canadiană a Serviciului de Frontieră în dependență de o serie de factori. 

Corespunderea condițiilor pentru obținerea permisiunii de intrare în Canada poate fi 

consultată la adresa  https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start. 

Dacă ați stabilit că întruniți condițiile pentru a putea călători în Canada, este necesar să 

utilizați aplicația ArriveCAN pentru a furniza informații despre călătoria dvs. înainte de 

a urca la bordul aeronavei. 

Decizia finală privind permisiunea de intrare în Canada va fi luată de ofițerul de control 

în punctul de trecere a frontierei, care va verifica prezența semnelor infecției, având 

dreptul de a direcționa persoanele suspecte pentru o evaluare medicală suplimentară de 

către Agenția de Sănătate Publică din Canada. 

Cetățenilor străini cu simptome nu li se va permite să intre în Canada. 

Purtarea maștii non-medicale și păstrarea în permanență a distanței fizică este obligatorie 

la sosirea în Canada.  

Pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19, începând cu 7 ianuarie 2021, la 12:01 

am EST, autoritățile canadiene au dispus prezentarea testului negativ COVID-19, înainte 

de a călători în Canada. Testul urmează a fi prezentat de toți pasagerii curselor aeriene, 

cu vârsta de la 5 ani. Dovada rezultatului negativ al testului va fi prezentat companiei 

aeriene înainte de zborul spre Canada. Testul trebuie efectuat în termen de 72 de ore 

https://www.facebook.com/MoldovainCanada
https://www.facebook.com/MoldovainCanada
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html#a2


înainte de data zborului. Dovada testului negativ nu înlătură obligativitatea carantinei de 

14 zile. Dovada rezultatelor testului trebuie păstrat toată perioada de 14 zile care începe 

în ziua intrării în Canada. 

Guvernul Canadei va intensifica măsurile de supraveghere a respectării carantinei de 14 

zile. Tuturor călătorilor li se va examina planurile de carantină de către un oficial 

guvernamental și, dacă nu va fi considerat adecvat, li se va cere respectarea carantinei 

într-o instituție federală. Încălcarea oricăror instrucțiuni atunci când intrați în Canada 

constituie infracțiune potrivit Legii privind carantina și ar putea duce la închisoare de 

până la șase luni și / sau amendă.  

Canadienii care călătoresc în prezent și urmează în curând să se întoarcă în Canada ar 

trebui să demareze neîntârziat aranjamentele pentru obținerea testului COVID-19, pentru 

a evita întârzierea la întoarcerea în Canada. Canadienii care intenționează să călătorească 

în străinătate ar trebui să analizeze modul în care vor îndeplini aceste cerințe înainte de 

plecare. 

Din 3 februarie 2021 toate zborurile comerciale internaționale de pasageri sunt 

direcționate spre patru aeroporturi canadiene: Montréal -Aeroportul Internațional 

Trudeau, Aeroportul Internațional Toronto Pearson, Aeroportul Internațional Calgary și 

Aeroportul Internațional Vancouver. Noile restricții includ și zborurile comerciale de 

pasageri programate care sosesc din Statele Unite, Mexic, America Centrală, Caraibe și 

America de Sud, care anterior beneficiau de excepții de la aceste restricții. Toate 

zborurile private și charter din toate țările vor trebui să aterizeze la unul din aceste patru 

aeroporturi.  

    

 

Excepții de la obligația de prezintare a dovezii testului negativ.   

• Copii cu vârsta de patru ani sau mai mici (copiii care au cinci ani în ziua călătoriei 

trebuie să aibă dovada unui test COVID-19 negativ) 

• Pasageri care tranzitează Canada pentru a ajunge în altă țară 

• Membri ai echipajului, astfel cum este definit în subsecțiunea 101.01 (1) din 

Regulamentul aviației canadiene sau o persoană care intră în Canada doar pentru a 

deveni un astfel de membru al echipajului; 

• Persoană care va furniza un serviciu esențial (în această categorie nu sunt incluse 

persoanele scutite de carantina obligatorie); 

• Servicii de urgență - persoana care deține un permis să lucru în Canada ca furnizor 

de servicii de urgență în conformitate cu punctul 186 (t) din Regulamentul privind 

imigrația și protecția refugiaților și care intră în Canada în scopul furnizării acestor 

servicii; 

• Funcționari ai Guvernului Canadei sau al unui guvern străin, inclusiv un ofițer de 

servicii de frontieră, ofițer de aplicare a imigrației, ofițer de aplicare a legii sau ofițer 

de corecție, care escortează persoanele care călătoresc în Canada sau din Canada în 

conformitate cu un proces juridic, cum ar fi deportarea, extrădarea sau transferul 

internațional al unui infractor; 

• Persoana a cărei prezență în Canada, astfel cum este stabilită de ministrul sănătății, 

este în interesul național; 

• Scutiri speciale - persoane fizice sau un grup de persoane cărora li sa acordat o scutire 

extraordinară în Canada.  

 

         Îmbarcarea în zbor 

Toți pasagerii care zboară spre Canada vor fi supuși unui control de sănătate înainte de 

îmbarcare.  

Călătorii NU vor avea voie să urce la bord dacă: 

• prezintă orice simptome ale COVID-19; 

• li s-a refuzat îmbarcarea în ultimele 14 zile din cauza unui motiv medical legat 



de COVID-19; 

• sunt supuse unui ordin de sănătate publică provincial sau local. 

Cetățenilor străini nu li se va permite să urce într-un zbor către Canada dacă călătoresc 

în scop opțional și discreționar. 

Toți călătorii aerieni trebuie să poarte o mască non-medicală sau o acoperire a feței în 

timpul călătoriei, cu excepția: 

• copii sub 2 ani 

• persoanele care nu pot scoate masca fără asistență 

• persoanele care furnizează un certificat medical care atestă că nu pot purta o 

mască de față dintr-un motiv medical 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Pasagerii în tranzit, care doar trec prin Canada pentru a ajunge în altă țară, nu trebuie să 

utilizeze ArriveCAN.  

 

  MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Se menține regimul de carantină obligatorie cu durata de 14 zile de la intrarea în Canada. 

Purtarea măștilor non-medicale este obligatorie în spații închise; păstrarea distanței fizice 

de 2 metri de alte persoane.  

Se recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în afara Canadei. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE 

 

Informații operative pot fi consultate pe pagina web a Agenției canadiene de frontieră, 

Canada Border Services Agency, https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-

canadians-canadiens-eng.html 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Ottawa https://canada.mfa.gov.md/ro 

 

Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova 

https://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/index.aspx?lang=eng 

 

SUA 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA (la nivel federal și la nivelul tuturor statelor americane 

(Decretul Prezidențial din 13.03.2020). 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

Se aplică în continuare restricțiile geografice, stabilite în contextul pandemiei de 

COVID-19 prin proclamațiile prezidențiale nr. 9984, 9992 și 10143, care au suspendat 

intrarea în SUA a cetățenilor străini care au călătorit (inclusiv tranzit) cu 14 zile înainte 

de data intrării în SUA în următoarele țări: Republica Populară Chineză (cu excepția 

regiunilor administrative speciale Hong Kong și Macau), Statul Islamic Iran, Spațiul 

Schengen (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 

Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html#a2
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html
https://canada.mfa.gov.md/ro
https://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/index.aspx?lang=eng
https://www.facebook.com/MoldovainUS/
https://www.facebook.com/MoldovainUS/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202000156/pdf/DCPD-202000156.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/05/2020-02424/suspension-of-entry-as-immigrants-and-nonimmigrants-of-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-2019
https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/04/2020-04595/suspension-of-entry-as-immigrants-and-nonimmigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/28/2021-02024/suspension-of-entry-as-immigrants-and-nonimmigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of


Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și 

Elveția), Marea Britanie, Irlanda, Republica Federativă a Braziliei și Africa de Sud. 

 

Solicitanții de vize pentru imigrare, care sunt soț/soție sau copii ai cetățenilor SUA 

(categoriile IR/CR-1, IR/CR-2, IR/H-3 și IR/IH-4), precum și soț/soție sau copii a 

rezidenților permanenți (F2A) sunt exceptați de la restricțiile geografice menționate.  

 

La 2 martie 2021, Departamentul de Stat al SUA a anulat determinarea anterioară a 

interesului național aplicabilă anumitor categorii de călători eligibile pentru excepții în 

temeiul Proclamației prezidențiale (PP) 10143 (Spațiul Schengen, Marea Britanie și 

Irlanda). Noua determinare a interesului național include anumiți călători care vor acorda 

sprijin vital pentru infrastructura critică. Călătorii din aceste categorii, de rând cu cei din 

mediul academic, studenți și jurnaliști pentru care criteriile de excepție în contextul 

interesului național (National Interest Exceptions) nu s-au modificat, pot fi eligibili în 

continuare pentru excepții în contextul PP 10143 (restricții de intrare pentru călătorii din 

Spațiul Schengen, Marea Britanie și Irlanda).  

 

Din 26 ianuarie 2021, toate persoanele, cu vârsta mai mare de 2 ani, care sosesc în 

SUA pe cale aeriană trebuie să prezinte la îmbarcare un test cu rezultat negativ 

pentru infecția SARS-CoV-2 (COVID-19), efectuat cu maxim 3 zile înainte de zbor. 

Dovada rezultatului testului va fi prezentată în forma scrisă (pe suport de hârtie sau în 

format electronic). 

 

Pentru pasagerii aerieni internaționali, se recomandă, suplimentar, efectuarea unui test la 

3-5 zile după sosire la destinație, în combinație cu autoizolarea de 7 zile și auto-

monitorizarea stării sănătății, pentru a reduce riscul de răspândire a virusului de COVID-

19. Informații adiționale pot fi consultate aici.  

 

La 24 februarie 2021, au fost abrogate restricțiile impuse prin proclamația prezidențială 

nr. 10014 din 22.04.2020, întitulată „Suspendarea intrării imigranților, care prezintă risc 

pentru piața muncii in SUA pe perioada redresării situației economice urmare pandemiei 

de COVID-19”. 

 

Proclamația prezidențială nr. 10052 care suspenda temporar intrarea în SUA a non-

imigranților (în baza vizelor H-1B, H-2B, L și J (anumite categorii din Programul de 

Schimb al Vizitatorilor) a expirat la                      31 martie 2021.  

 

Solicitanții de viză care nu au fost încă intervievați sau programați pentru un interviu vor 

avea prioritate la examinarea și procesarea dosarelor de viză depuse, în conformitate cu 

ghidul de reluare etapizată a serviciilor consulare. Solicitanții de viză cărora li s-au 

refuzat anterior vizele pe motivul restricțiilor din Proclamația nr. 10052 pot depune din 

nou cererea de viză, cu achitarea unei noi taxe. Pentru informații privind reluarea 

serviciilor consulare de către Ambasada SUA de la Chișinău a se consulta pagina web a 

acesteia - https://md.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/  

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Restricțiile stabilite nu se aplică cetățenilor SUA. Toate decretele menționate stabilesc 

excepții de la restricțiile impuse pentru rezidenții permanenți legali ai SUA. Unele 

excepții includ, dar nu se limitează la: diplomați străini care călătoresc în SUA cu vize 

A sau G și anumiți membri ai familiilor cetățenilor americani sau rezidenților permanenți 

legali, inclusiv: soți, copii (cu vârsta sub 21 de ani), părinți (cu condiția ca copilul 

cetățeanului american sau rezidentului permanent nu este căsătorit și are vârsta sub 21 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/national-interest-exceptions-from-certain-travelers-from-the-schengen-area-uk-and-ireland.html
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/global-airline-testing-order_2021-01-2_R3-signed-encrypted-p.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/global-airline-testing-order_2021-01-2_R3-signed-encrypted-p.pdf
file:///C:/Users/cristina.cogilnicean/Downloads/%20https/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
https://md.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/


de ani) și frați/surori (cu condiția ca atât fratele/sora, cât și cetățeanul american sau 

rezidentul permanent legal nu sunt căsătoriți și au vârsta sub 21 de ani). 

 

Pentru listele complete de excepții, a se accesa decretele sus-menționate disponibile aici.  

 

Frontiera terestră SUA-Canada și SUA-Mexic au fost închise temporar pentru traficul 

neesențial (turism si recreere), începând cu 21 martie 2020. Restricția respectivă a fost 

prelungită până la data 21 aprilie 2021. Tranzitul mărfurilor și al lucrătorilor în sectoarele 

esențiale este permis. Mai multe detalii aici. 

 

Condiții de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în SUA: 

Persoanelor care dețin o viză pentru Statele Unite și care sunt în interiorul sau în 

afara Uniunii Europene nu le este permisă tranzitarea aeroporturilor din spațiul 

Schengen, precum și din Marea Britanie sau Irlanda, în drum spre Statele Unite. 

Tranzitarea acestora supune călătorii restricțiilor de călătorie. Restricțiile respective nu 

se aplică cetățenilor americani sau rezidenților permanenți legali (deținători ai green 

card). 

 

Din 26 ianuarie 2021, este obligatorie prezentarea, la îmbarcare, a unui rezultat 

negativ al testului COVID-19, efectuat cu maxim 3 zile înainte de zbor, de către 

toate persoanele, cu vârsta mai mare de 2 ani, care se vor deplasa spre SUA pe cale 

aeriană. 

 

  

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

La nivel federal, Președintele SUA a aprobat un plan etapizat Opening Up America 

Again de ridicare a restricțiilor impuse în SUA în legătură cu pandemia de COVID-19. 

Fiecare stat din SUA a adoptat măsuri proprii adaptate la situația locală. Recomandăm 

consultarea actualizărilor pe COVID-19 corespunzătoare în fiecare stat federal, după 

necestitate. Detalii suplimentare aici.  

 

La 6 noiembrie 2020, primarul Washington D.C., a emis ordinul nr. 2020-110 privind 

modificarea cerințelor de intrare în carantină, testare și călătorie în timpul stării de 

urgență de sănătate publică în contextul COVID-19. Începând cu 9 noiembrie 2020, 

persoanele care sosesc în Washington, D.C., indiferent de țara sau statul american din 

care vin (excepție: cei care vin din Maryland și Virginia) sunt obligați să se testeze pentru 

infecția COVID-19 cu 72 de ore înainte de sosire. Dacă persoanele stau mai mult de 3 

zile în Washington, D.C., acestea sunt obligate să facă al doilea test în termen de 3-5 zile 

de la sosire. Persoanele care nu vor prezenta astfel de teste autorităților competente, la 

efectuarea verificărilor, sunt obligate să intre în autoizolare pentru un termen de 14 zile 

de la sosire. Sunt exceptate de la carantină persoanele vaccinate integral. Informații 

suplimentare aici. La 17 martie 2021, primarul Washington D.C., a emis ordinul nr. 

2021-018 prin care a prelungit starea de urgență în sănătate publică, pe teritoriul capitalei 

americane, până la data de 20 mai 2021. 

 

Reglementările privind condițiile actuale de intrare în statul New York pot fi consultate 

aici. În statul New York este în vigoare măsura de carantină obligatorie pentru orice 

călător din altă țară (călătorii internaționale), pentru o perioadă de 7 zile (cu test la 3-5 

zile, după călătorie) sau 10 zile (fără test). Din         1 aprilie 2021, a fost anulată cerința 

de testare sau carantină în raport cu călătorii din alte state americane (călătorii interne), 

care nu prezintă simptome. 

 

▪ ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html
https://help.cbp.gov/s/article/Article-1596?language=en_US
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
file:///C:/Users/cristina.cogilnicean/Downloads/în%20fiecare%20stat%20federal,%20după%20necestitate
file:///C:/Users/cristina.cogilnicean/Downloads/în%20fiecare%20stat%20federal,%20după%20necestitate
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/MO%202020-110%20%20Modified%20Requirements%20Regarding%20Self-Quarantines%2C%20Testing%2C%20and%20Travel%20During%20the%20COVID-19%20Public%20Health%20Emergency%20%2811-6-2020%29.pdf
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Travel_Guidance_DCHealth_COVID-19_Updated%203.3.21.pdf
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Mayor%E2%80%99s%20Order%202021-038%20%20Extension%20of%20the%20Public%20Emergency%20and%20Public%20Health%20Emergency%20and%20Modified%20Measures%20in%20Phase%20Two%20of%20Washington%2C%20DC%20Reopening%20%203-17-2021_0.pdf
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Mayor%E2%80%99s%20Order%202021-038%20%20Extension%20of%20the%20Public%20Emergency%20and%20Public%20Health%20Emergency%20and%20Modified%20Measures%20in%20Phase%20Two%20of%20Washington%2C%20DC%20Reopening%20%203-17-2021_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


Recomandări CDC; Coronavirus.gov; CDC.gov/Coronavirus; USA.gov/Coronavirus 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova la Washington, DC - https://sua.mfa.gov.md/  

Ambasada SUA la Chișinău - https://md.usembassy.gov/ 

 

 

Mexic 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Statele Unite ale Americii 

 

STARE DE URGENȚĂ:  

 

DA, sanitară (se aplică la nivel local, după caz cu a.n. lock-down, în dependență de 

situația din regiune) - Mexicul este în continuare în Faza III de luptă cu COVID-19 

(este situație epidemică, iar răspândirea COVID-19 are loc la nivel național). 

 

Conform hărții JHU, bilanțul total este de 2,2 milioane cazuri de infectare și 199,6 mii 

victime, al treilea cel mai mare din lume (din care cca. 33 de mii doar în ianuarie 2021, 

însă numărul real poate fi semnificativ mai mare). Totodată, sunt înregistrate 1,74 

milioane cazuri de recuperare. Din cauza numărului mare de cazuri, se denotă o 

deficiență națională de butelii sau concentratoare de oxigen. 

 

Autoritățile americane au lăsat în vigoare alerta de călătorie de nivelul 3 pentru Mexic, 

introdusă pe 8 septembrie 2020, care presupune reconsiderarea călătoriei (din cauza 

riscului înalt de infectare și resurselor medicale limitate, precum și o atenție sporită din 

cauza crimelor și răpirilor de persoane). 

 

Centrul pentru Controlul Maladiilor (CDC) a introdus pentru acest stat pe 21 noiembrie 

2020 o alertă de nivelul 4 (care presupune cel mai înalt nivel de COVID-19 în Mexic), 

recomandând evitarea oricărui tip de deplasări în Mexic, dar testarea celor, care 

totuși călătoresc în Mexic, cu 1 - 3 zile înaintea plecării; a avertizat la fel ca 

persoanele care sunt în așteptarea rezultatului pentru test, au fost testați pozitiv sau 

sunt bolnavi să nu călătorească în Mexic. 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Prevederile inițiativei comune mexicano-americane de închidere parțială a hotarelor 

terestre între cele două state, lansate pe 21 martie 2020, au fost prelungite pe 18 martie 

curent cel puțin până pe 21 aprilie 2021 – acestea impun restricții la călătoriile terestre 

neesențiale (turistice, de recreere și culturale) pe destinația Mexic în/din SUA. Totuși, 

nu sunt restricții pentru călătoriile pe cale aeriană (sunt disponibile zboruri 

internaționale - SUA, Canada, UE - precum și locale, care activează la capacitate redusă 

- cele mai recente informații pe AeroMexico aici, Volaris aici, InterJet aici). 

 

Un test negativ COVID-19, precum și carantină după intrarea în Mexic nu sunt 

necesare (la intrare în țară se completează o declarație-formular de sănătate și se 

obține un QR cod). 

 

Totuși la intrarea/revenirea în SUA pe cale aeriană, începând cu 26 ianuarie curent, 

este necesară, atât în cazul adulților, cât și copiilor de la 2 ani, prezentarea 

rezultatelor negative în baza unui test PCR/NAAT sau cu antigeni, efectuat cu nu 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus
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https://www.cnn.com/travel/article/mexico-travel-covid-19/index.html
https://www.cnn.com/travel/article/mexico-travel-covid-19/index.html


mai mult de 72 ore înaintea zborului (indiferent de țara de origine); un rezultat 

similar este necesar în cazul deplasării din Mexic în state, precum Panama, Peru, Costa 

Rica, Nicaragua, Colombia, Guatemala (hotarul este periodic închis), Caraibe, Ecuador 

și Honduras etc. 

 

În PoE, este foarte probabilă termometria sau chiar verificarea adițională a stării de 

sănătate a pasagerilor și echipajelor aeronavelor, care sosesc în/pleacă din porturile 

aeriene mexicane (cei cu simptome pot fi supuși testelor adiționale și/sau plasați în 

carantină voluntară sau returnați cu primul zbor disponibil). 

 

Refuz posibil călătorilor pe cale terestră/maritimă de pe destinația SUA la accesul în 

Mexic, dacă scopul vizitei nu este “esențial”/nu se demonstrează contrariul sau nu se 

prezintă o confirmare a reședinței permanente în Mexic (după caz). 

 

Termometria (posibil refuzul de acces în Mexic dacă nu se va permite efectuare acesteia) 

și verificarea adițională a stării de sănătate a călătorilor sunt probabile, cu perioade 

îndelungate de așteptare și posibilitatea de reîntoarcere în punctul de origine sau plasare 

în carantină în Mexic (totuși, față de cetățenii SUA nu se aplică carantina). 

 

Pe 1 octombrie 2020, Autoritatea mexicană pentru imigrare a anunțat despre posibilitatea 

returnării, amendării sau încarcerării călătorilor străini, care nu respectă măsurile 

sanitare, precum purtarea măștilor, evaluarea stării de sănătate sau utilizarea altor căi de 

ieșire/intrare (PoE), evitarea punctelor imigraționale de control, stațiilor de imigrare și 

oficiilor în cazul contaminării cu COVID-19 sau cu prezența simptomelor acestuia. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

 

Deoarece limitările pentru intrare în țară se aplică doar în cazul intrării în Mexic pe cale 

terestră sau maritimă celor, care nu demonstrează un scop esențial al vizitei și se referă 

la călătoriile turistice, de recreere sau participarea la evenimente culturale în SUA, 

celelalte categorii de călători se pot deplasa în Mexic fără impedimente. Totodată, la 

sosirea în Mexic pe cale aeriană, per ansamblu nu se aplică careva restricții. 

 

La revenirea în SUA, nu se vor aplica restricții pentru călătorii, considerați „esențiali”, 

precum cetățenii și rezidenții (LPR), care revin în SUA; cei care călătoresc în SUA pentru 

scopuri medicale (tratament); persoanele care se deplasează în instituții educaționale; cei 

care activează în SUA (de ex. cei din domeniul agricol); cei care călătoresc pentru a 

acorda ajutor în gestionarea cazurilor de urgență și sănătate publică (COVID-19 sau alte 

urgențe); cei care participă în comerțul transfrontalier legal (șoferi de camioane); cei 

implicați în deplasări guvernamentale oficiale sau diplomatice; cei implicați în călătorii 

pe filiera militară sau operațiuni. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Tranzitul este permis doar celor, care demonstrează realizarea activităților esențiale 

(hotarul cu SUA și Guatemala); se aplică condiții specifice, în dependență de regiune și 

codul epidemiologic existent. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

În Mexic are loc implementarea, din 1 iunie 2020, a Planului (pentru revenire la) Noua 

Normalitate, care presupune relansarea economiei mexicane (vieții sociale și 

educaționale). 

https://www.mexicanist.com/l/coronavirus/
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Totodată, este în vigoare Sistemul de codificare în 4 culori ale zonelor cu risc a 

pandemiei, aplicat bi-lunar, care implică particularități de la stat la stat în procesul de 

relaxare a restricțiilor (astfel, pentru perioada 15-28.03.2021, nu sunt state în cod roșu, 

capitala federală rămâne în cod portocaliu, ca și alte 7 state, iar 3 state sunt marcate cu 

cod verde: Sonora, Chiapas și Campeche). 

 

De asemenea, a fost prezentată Politica națională pentru vaccinare contra COVID-19, cu 

categorii prioritare de beneficiari (personal medical; în etate; având co-morbidități etc.). 

Vaccinarea nu este obligatorie, și va fi oferită gratuit, cu prioritate pentru grupurile de 

risc și cei în etate, iar turiștii la moment nu sunt incluși în lista persoanelor eligibile. 

Vaccinurile actualmente autorizate în Mexic sunt cele din partea AstraZeneca, Pfizer, 

CanSino, SinoVac și Sputnik V. 

 

Fazele de vaccinare sun următoarele: 

• Faza 1 (ianuarie - februarie 2021): vaccinarea doar pentru lucrătorii medicali;  

• Faza 2 (februarie - aprilie 2021): persoane cu vârsta de peste 60 de ani; 

• Faza 3 (aprilie - mai 2021): persoane cu vârsta între 50 și 59 de ani;  

• Faza 4 (mai - iunie 2021): persoane cu vârsta între 40 și 49 ani; 

• Faza 5 (iunie 2021 - martie 2022): toate celelalte grupuri de vârste (cu excepția 

celor până la 16 ani și doamnelor gravide). 

De remarcat, că în Mexic sunt efectuate și teste COVID-19, inclusiv în laboratoare, 

acreditate de Ministerul Sănătății Mexicului. Costul aproximativ pentru testele PCR este 

de la 950 la 4500 MXN, iar ale celor antigen - de la 200 la 1000 MXN. Testele pot fi 

efectuate și în unele PoE (aeroporturi), precum cele din Acapulco, Aguascalientes, 

Cancun, Culiacan, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, La Paz, Los Cabos, 

Los Mochis, Manzanillo, Mazatlan, Merida, Mexicali, Mexico City, Morelia, Nuevo 

Leon, Oaxaca, Puerto Vallarta, San Luis Potosi, Tampico, Tijuana, Torreon, Zacatecas, 

Zihuatanejo. Informația actualizată trebuie precizată la direct, inclusiv cu reprezentanții 

liniei aeriene, hotelului sau companiei turistice. 

 

Autoritățile mexicane în sănătate în continuare îndeamnă, în special pe cei cu condiții 

medicale de risc sporit (diabet, hipertensiune, obezitate, insuficiență renală, lupus, 

cancer, boli cardio-vasculare, boli respiratorii, cu transplanturi), precum și cei cu vârsta 

de peste 60 de ani sau femeile gravide, de a se afla acasă pe cât de mult este posibil 

(efectuarea doar activităților esențiale, conform „semaforului pandemic”, cu respectarea 

permanentă a distanțării sociale (1,5m), igienei frecvente a mâinilor și purtarea măștii, 

ventilarea spațiilor închise, salutarea la distanță. 

 

Persoanele, care manifestă simptome de boli respiratorii, vor fi raportate autorităților 

locale în sănătate. 

 

Spațiile publice sunt funcționale în dependență de „semaforul epidemiologic”, unele din 

ele fiind închise, altele activând în regim special. 

 

Instituțiile educaționale în majoritatea statelor rămân închise, are loc învățământul la 

distanță (difuzat inclusiv la TV). 

 

A fost transferată pentru un timp nedeterminat desfășurarea tuturor proceselor electorale, 

recensământelor și studiilor sociologice. 

 

Disponibilitatea camerelor de hotel și altor opțiuni de cazare comercială, existența unor 

limitări privind numărul de oaspeți într-un hotel și obligativiatea implicării celui cazat 
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într-o activitate esențială (cu posibilitatea solicitării de prezentare a unui certificat din 

partea angajatorului, care demonstrează caracterul esential al activității) va depinde de 

atribuirea coloristică pentru statul respectiv și restricțiile locale. 

 

Cei cazați, care manifestă simptome de boli respiratorii, vor fi raportați autorităților în 

sănătate. 

 

Circulația transportului public se efectuează predominant la capacitate redusă, cu limitări 

adiționale în unele state; există restricții pe deplasări în interiorul unor state și 

municipalități, iar informațiile actualizate și sistematizate pot fi găsite aici. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

*Linia fierbinte a Ministerului Sănătății al Mexicului pe COVID-19 poate fi apelată la 

800 0044 800 pentru informații locale sau determinarea necesității de a rămâne acasă sau 

a beneficia de asistență medicală (contactele locale pot fi accesate aici). 

 

Harta interactivă privind C19 în Mexic poate fi accesată la 

https://covid19.sinave.gob.mx/ 

 

Comunicatul Tehnic Cotidian pe COVID-19, în spaniolă (24 martie 2021) detaliază 

informațiile actualizate privind COVID-19 pe țară. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, cu sediul la Washington DC 

 

Ambasada Statelor Unite Mexicane în Republica Moldova, cu sediul la Atena 

 

Azerbaidjan 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

Regimului special de carantină 

 

Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan din data de 

19.03.2021, autoritățile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimului special de 

carantină până pe data de 01 iunie 2021. 

 

Măsurile pe plan intern  

Ținând cont de evoluția epidemiologică din Republica Azerbaidjan, pe teritoriul azer sunt 

menținute următoarele decizii: 

- începând cu data de 5 aprilie curent instituțiile de învățământ preșcolar și 

preuniversitar  din regiunile Baku, Sumgayit, Ganja, Sheki și Absheron vor activa 

de la distanță; 

- pînă la 31 mai 2021 în zilele de odihnă va fi suspendat transportul public de 

pasageri; 

- este permisă ieșirea din case, fiind eliminat sistemul de permise prin SMS-uri; 

- este permisă activitatea muzeelor şi expozițiilor; 

- este permisă activitatea saloanelor de frumusețe, frizeriilor şi a centrelor 
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comerciale, cu excepția mall-urilor; 

- este permisă activitatea restaurantelor şi cafenelelor; 

- a fost reluată activitatea universităților și colegiilor de cursuri în specialități care 

necesită pregătire practică (în laboratoare adecvate și săli de clasă special echipate) 

și pregătire conform unui program prestabilit de discipline și subiecte, care necesită 

prezența fizică a studenților (medicină, creativitate, inginerie etc.).  

În contextul atenuării unor decizii pe întreg teritoriul RA se păstrează obligativitatea 

purtării măștii de protecție şi păstrării distanței sociale între persoane.  

 

Din data 17 februarie curent au fost reluate zborurile pe ruta Baku-Moscova-Baku. 

 

Regulile prevăzute pentru a avea acces la aceste zboruri pot fi găsite la linkurile ce 

urmează:  

https://www.azal.az/ru/information/covid-russia ; 

https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics ; 

https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan ; 

https://www.azal.az/ru/information/covid-russia .  

 

Alte informații importante 

  

În cazuri excepționale este posibil de a intra pe teritoriul Republicii Azerbaidjan cu 

condiția obținerii acordului prealabil al autorităților din Baku. 

 

Suplimentar, conform deciziei autorităților azere atît la intrarea pe cale aeriană pe 

teritoriul Republici Azerbaidjan, cît și la părăsirea țării pe aceiași cale toate 

persoanele sunt obligate să prezinte certificatul cu testul negativ la COVID-19.   

 

In cazul în care cetăţenii Republicii Moldova intenționează să efectueze vizite în 

Republica Azerbaidjan, iniţial este necesar să se adreseze Ambasadei pentru a obţine 

mai multe informații relevante. 

 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 
 

China

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 28.03.2020): 

 

La 28 martie 2020, China a suspendat temporar intrarea în China pentru cetățenii străini, 

care dețin vize sau permise de ședere valabile la data de 28.03.2020. 

 

Intrarea cetățenilor străini cu carduri de călătorie de afaceri APEC, precum și  următoarele 

politici de intrare/tranzitare a teritoriului chinez, au fost de asemenea suspendate: 

*vizele portuare;  

*tranzitul fără viză 24/72/144 ore;   

*30 zile ședere fără viză pe insula Hainan;  

https://www.azal.az/ru/information/covid-russia
https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics
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*15 zile fără viză pentru croazierele străine de grup de tip tur prin Portul Shanghai; *144 

ore ședere fără viză în prov. Guangdong pentru grupuri de turiști din Hong Kong sau 

Macao;  

*15 zile ședere fără viză în prov. Guangxi pentru grupuri de turiști din țările ASEAN. 

 

REGULI NOI LA INTRAREA ÎN CHINA:  

 

Toți cetățenii care intră în China, inclusiv categoriile exceptate, deținătorii pașapoartelor 

diplomatice și toate categoriile de vize chineze, începând cu luna noiembrie 2020, sunt 

obligați să efectueze testul negativ COVID19 (NAT test) și testul IgM (IgM serum-

specific antibody test) în țara de origine, în punctele de tranzit și la intrare în China. După 

obținerea rezultatelor negative la ambele teste este necesară aplicarea și obținerea unei 

Declarații de Sănătate eliberată de Ambasada Chinei/Consulatul țării unde au fost 

efectuate testele și sunt obligați să semneze o Declarație pe propria răspundere prin 

care se declară că în cazul depistării la aterizare în China a testului pozitiv la Covid-19 îți 

exprimă acordul să fie tratat de partea chineză și își asumă toate cheltuielile financiare sau 

în caz contrar se obligă să revină în cel mai scurt timp în țara de origine cu o cursă 

medicală charter. La intrare pe teritoriu chinez este obligatorie carantina de 14 zile, doar 

la hotele desemnate de autoritățile locale, pe cont propriu, fără posibilitatea carantinei la 

domiciliu, plus 7 zile sub monitorizare strictă la domiciliu și alte 7 zile se recomandă 

monitorizarea stării de sănătate, cu informarea de 2 ori pe zi a administrației blocului, fără 

autoizolare la domiciliu. Pentru detalii și sprijinul necesar se recomandă contactarea 

Ambasadei Chinei în țara de origine și Ambasadei Chinei în țara de tranzit.  

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în China):  

 

pașapoarte diplomatice și de serviciu, vize de curtoazie sau tip C, permise de ședere 

chineze valabile (categoria muncă, probleme personale, reuniune). 

 

Începând cu 28 martie 2020, intrarea în China este permisă doar cu vize diplomatice, de 

serviciu, de curtoazie sau tip C. 

 

Începând cu 28 septembrie 2020, cetățenii străini care dețin permise de ședere chineze 

valabile la categoria muncă, probleme personale și reuniune, au permisiune de a intra în 

China, fără a fi necesar să solicite vize noi.  În cazul în care cele trei categorii de permise 

de ședere deținute de resortisanții străini au expirat după 28 martie 2020, titularii pot 

solicita vize prin prezentarea permiselor de ședere expirate și a documentelor relevante, 

Ambasadelor sau Consulatelor chineze, cu condiția ca scopul vizitei în China să rămână 

neschimbat, să coincidă cu scopul indicat în permisul de ședere inițial.  

 

Cazuri speciale sau urgențe: Cetățenii străini care doresc să călătorească în China pentru 

activități economice, comerciale, științifice sau tehnologice speciale, sau din nevoi 

umanitare de urgență pot solicita vize la Ambasadele sau Consulatele chineze.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 28.03.2020): 

Acțiunile de tranzit fără viză au fost suspendate.  

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

China continuă să impună obligativitatea purtării măștilor și verificarea temperaturii 

corpului în spațiile publice. De asemenea la intrare în clădiri, oficii, magazine, spații 

publice etc. există obligativitatea prezentării Codului Personal de Sănătate, care permite 

verificarea deplasării persoanelor dintr-o localitate în alta/peste hotare, și depistarea dacă 



au fost vizitate regiuni care prezintă pericol de infectare.    

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Dat fiind faptul că spațiul aerian și terestru chinez este restricționat, cetățenii străini cu 

drept de intrare în China continuă să întâmpine dificultăți de intrare pe teritoriul chinez. 

La moment, doar un număr limitat de companii aeriene au acces în China. Una din rutele 

care devine din ce în ce mai stabilă este operată de Turkish Airlines, cu tranzit prin Hong 

Kong. Compania Air China, poate de asemenea fi luată în considerație.   

 

Platformele naționale din China care pot fi consultate și unde sunt concentrate informații 

oficiale despre regimul de alertă sunt următoarele: 

 

1. Comisia Națională de Sănătate din China http://en.nhc.gov.cn 

2. Consiliul de Stat al RPC (Guvernul Chinei) http://english.www.gov.cn 

3. Ministerul Afacerilor Externe al RPC https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng 

4. Primăria or. Beijing http://english.beijing.gov.cn  

5. Cotidianul China Daily https://www.chinadaily.com.cn 

6. Agenția de Presă Xin Hua http://www.xinhua.net 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Beijing 

https://china.mfa.gov.md/; linia de urgență: + 86 185 1329 2055 / +86 17611285900 

 

Ambasada Chinei la Chișinău https://www.md.chineseembassy.org 

 

 

Armenia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

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; 

http://en.nhc.gov.cn/
http://english.www.gov.cn/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng
http://english.beijing.gov.cn/
https://www.chinadaily.com.cn/
http://www.xinhua.net/
https://china.mfa.gov.md/
https://www.md.chineseembassy.org/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


 

- 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 

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/ 

 
 

Republica 

Coreea 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 8 ianuarie 2021 pentru o 

perioadă nedeterminată) 

 

Măsurile privind trecerea frontierei a Republicii Coreea au fost instituite la data de 13 

https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/
https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/
https://ucraina.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainJapan/
https://www.facebook.com/MoldovainJapan/


aprilie 2020 și sunt valabile și în prezent, astfel sunt SUSPENDATE:  

• intrările cetățenilor din statele care beneficiau de scutire de viză (fiind exceptați doar 

Titularii de pașapoarte oficiale/diplomatice, echipaje, sau deținători ai cardurilor 

ABTC / APEC; 

• vizele cu singure și multiple intrări, valabile pe termen scurt, emise înainte de 5 aprilie 

2020 (Excepție pentru deținătorii de Viză pe termen lung și viza de angajare pe termen 

scurt (C-4); 

• scutirea de a prezenta permisului de reintrare pentru persoanele care stau pe termen 

lung în Coreea începând cu 1 iunie (fiind exceptați Diplomații (A-1), funcționari 

guvernamentali (A-3), străini rezidenți care au părăsit Coreea înainte de 1 iunie 2020; 

  

CATEGORIILE EXCEPTATE  

 

Călătoriile în Republica Coreea sunt posibile doar în baza unui permisului de reintrare sau 

a unui vize obținute în prezent din partea unei misiuni diplomatice coreene (viza de intrare 

se acordă în dependență de scopul vizitei). Inclusiv, este obligatorie prezentarea unui 

certificat medical ce confirmă rezultatul negativ la Covid-19, acesta fiind eliberat în 72 

de ore de la data prelevării probelor  și până la ora plecării spre Republica Coreea.  

 

Atenție!  

Cetățenilor străini care părăsesc teritoriul coreean fără a obține un permis de reintrare 

eliberat de către Serviciul pentru Imigrări al Republicii Coreea– Pierd riscă să piardă 

dreptul de a reveni!  

 

Guvernul coreean a lansat platforma online https://www.hikorea.go.kr/ pe care cetățenii 

străini au acces la o largă gamă de informații și aplicații digitale necesare tuturor străinilor 

ce intenționează să viziteze sau să părăsească Republica Coreea. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

(valabile începând cu data de 30 septembrie 2020). Orice pasager care tranzitează în 

Coreea trebuie să aibă un bilet de conectare confirmat și să tranziteze în termen de 24 de 

ore și nu este obligatorie prezentarea unui rezultat al testului PCR pentru Covid -19. 

 

Pasagerilor care călătoresc din China către o țară terță li se permite să tranziteze doar prin 

Aeroportul Internațional Incheon (începând cu 31 august 2020). 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

  

Pe întreg teritoriul Republicii Coreea au fost instituite aceleași măsuri precum și în 

alte state: 

• Măsurarea termometriei și dezinfectarea mâinilor la intrare în locațiile publice; 

• Purtarea măștilor în spațiile publice;  

• Specific Republicii Coreea, este obligatorie instalarea aplicației mobile Self-

Quarantine Safety Protection App sau Self-Diagnosis App înainte de plecare 

sau în așteptarea procedurilor speciale de intrare pe teritoriul corean.  

 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Platforma pentru informații și aplicații pentru cetățeni străini -  

https://www.hikorea.go.kr/  

 

Site-ul Serviciului pentru Imigrări - http://immigration.go.kr/immigration_eng/index.do 

https://www.hikorea.go.kr/
http://immigration.go.kr/immigration_eng/index.do


 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea prin cumul 

https://japonia.mfa.gov.md/ 

 

 

EAU 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Cerințe pentru rezidenții care sosesc în Abu Dhabi 

- testul PCR valabil timp de 96 ore până la îmbarcare este obligatoriu. 

- Rezidenții vor completa la sosire formularul de pe site-ul 

www.uaeentry.ica.gov.ae pentru a verifica statutul intrării pentru zbprul de 

revenire. 

- După aterizarea în aeroportul din Abu Dhabi, rezidenții se îndreaptă către 

Health Check Desk. De aici sunt direcționați prin screening termic și supuși 

testării PCR. 

- Este obligatorie descărcarea aplicației Al Hosn, disponibilă pe Apple Store și 

Google Play. 

- Începând cu 17 ianuarie curent, călătorii internaționali, inclusiv turiștii și 

rezidenții, care intră în Abu Dhabi din alte state trebuie să se autoizoleze timp 

de 10 zile și să treacă un test PCR suplimentar la a 8-a zi. 

- Începând cu 24 decembrie curent rezidenții și turiștii care sosesc pe cale aeriană 

în Abu Dhabi și provin din zona verde nu vor mai trebui să se autoizoleze pentru 

perioada de 10 zile. 

- Pentru a se asigura că aceste cerințe sunt respectate, toți pasagerii internaționali 

din Abu Dhabi sunt obligați să poarte o brățară aprobată medical pentru toată 

durata izolării. 

- Brățara este echipată cu tehnologie de urmărire, iar persoanele care vor  încălca 

regimul de izolare vor fi amendate. 

- Cetățenii care sosesc dintr-o țară considerată cu risc sporit de către autoritățile 

din Emiratele Arabe Unite, este posibil să fie supuși unei carantine la o unitate 

guvernamentală 

- Brățara electronică va fi îndepărtată în a 10-a zi dacă rezultatul celui de-al 

doilea test PCR este negativ. 

 

I. Cerințe speciale pentru turiștii care sosesc în Abu Dhabi 

- Intrarea în Emiratul Abu Dhabi este permisă cetățeanilor EAU, rezidenților EAU 

și turiștilor, unica excepție termporară vizând cet. Pakistanului în legătură cu 

numărul înalt de persoane infectate cu CODIV-19.  

- Începând cu 18 ianuarie curent, la fel ca în cazul rezidenților, turiștii trebuie să se 

autoizoleze timp de 10 zile, să treacă un test PCR suplimentar în a 8-a zi, precum 

și să poarte brățara electronică. 

- Persoanele aflate în carantină în hoteluri nu au voie să părăsească camerele. 

- Hotelurilor li s-a solicitat să colecteze declarații de sănătate semnate de la pasagerii 

internaționali la check-in. Declarația include informații despre protocoalele de 

https://japonia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/Moldovainuae
https://www.facebook.com/Moldovainuae
http://www.uaeentry.ica.gov.ae/


auto-carantină. 

 

II. Intrarea în Abu Dhabi dintr-un alt emirat după călătorie peste hotare: 

- Persoanele care ajung la Abu Dhabi după ce au petrecut mai puțin de 10 zile 

într-un alt emirat: 

- începând cu 1 februarie curent este obligatorie trecerea un test PCR sau 

DPI cu rezultat negativ la punctul de intrare din Abu Dhabi sau 

prezentarea unui test PCR negativ obținut nu mai mult de 48 de ore 

înainte de sosirea în Abu Dhabi/ DPI obținut nu mai mult de 24 de ore. 

- înregistrarea în sistemul de carantină și primesc o bandă electronică 

- autoizolare pentru perioada rămasă de 10 zile, după deducerea zilelor 

pe care petrecute în celălalt emirat 

- începând cu 1 februarie curent este obligatorie trecerea celui de-al al 

doilea și al treilea test PCR făcut în a 4-a zi și respectiv a 8-a zi după 

sosire pentru cei care au obținut testul negativ PCR, trecerea celui de-al 

al doilea și al treilea test PCR făcut în a 3-a zi și respectiv a 7-a zi după 

sosire pentru cei care au obținut testul negativ DPI. Testarea repetată 

DPI nu poate fi folosită pentru a intra în Abu Dhabi consecutiv. 

- rezidenții EAU care se întorc din călătorii internaționale, care au 

pentrecut mai mult de 10 zile într-un alt Emirat înainte de a intra Abu 

Dhabi trebuie doar să urmeze intrarea standard pe cale rutieră. 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  

 

Rezidenții și cetățenii Emiratelor Arabe Unite care au primit vaccinul în fază III a 

Programului Național de Vaccinare nu vor mai trebui să se autoizoleze pentru 10 zile sau 

să poarte brățară electronică în cazul în care sosesc de peste hotare. Aceștia vor trebui să 

treacă testul PCR la sosire. Persoanele imunizate ca parte a Programului Național de 

Vaccinare (spre deosebire de cele vaccinate voluntar ca parte a studiilor din fază a treia) 

vor trebui să treacă suplimentar testul PCR în a 6-a și a 12-a zi după sosire. 

 

Copiii cu vârsta sub 12 ani și pasagerii cu dizabilități moderate sau severe sunt scutiți de 

testul COVID-19. 

 

Începând cu data de 27 ianuarie 2021, emiratul Dubai a modificat cerințele de testare 

COVID-19 pentru intrarea turiștilor și rezidenților care se întorc din străinătate, indiferent 

de țara de aflare a acestora. 

• Toți turiștii și rezidenții trebuie să prezinte un test PCR negativ efectuat cu 72 

de ore  înainte de sosire. 

• Rezidenții și turiștii din care provin din țări cu un nivel ridicat de cazuri de 

infectări cu COVID-19 urmează să repete al doilea test la sosirea în Dubai.  

 

Începând cu 27 ianuarie curent, testele PCR sunt valabile 72 de ore și fiecare pasager care 

sosește în Dubai trebuie să prezinte o versiune tipărită fie în engleză, fie în arabă. 

În cazul în care la intrare în Emiratul Dubai se perfecteaza testul COVID repetat cu 

rezultat negativ, persoana este scutita de carantină. 

 

Din 5 octombrie Autoritatea Federală pentru Identitate și Cetățenie, în coordonare cu 

NCEMA, reia acordarea permiselor de intrare pentru lucrătorii domestici, precum și a 

permiselor de angajare în entități guvernamentale și semi-guvernamentale și facilități 

vitale din țară. 

 



 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Tranzitul aeroportuar se permite pentru toate categoriile de călători cu prezentarea testului 

PCR COVID-19 negativ efectuat cu cel mult 96 ore înainte de aterizare inclusiv în 

laboratoarele din Republica Moldova (rezultatul urmează a fi prezentat în limba engleza, 

în versiune tipărită). Tranzitul terestru se permite în condițiile stabilite pentru intrare în 

țară. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

În EAU sunt introduse reguli de prevenire a răspândirii pandemiei COVID-19: 

- purtarea obligatoriu de mască în toate spațiile închise sau deschise, inclusiv în 

automobile, parcuri, plaje, etc. 

- respectarea distanței sociale de minim 1.5 metri în emiratul Abu Dhabi și 3 metri în 

emiratul Dubai. 

- este interzis aflarea într-un automobil mai mult de 45% din capacitatea de pasageri a 

automobilului dacă nu sunt membri a unei familii, iar în cazul utilizării taxiului 45% din 

capacitatea de pasageri și 75% în cazul utilizării autobuselor. 

- toate persoanele care intră în emiratul Abu Dhabi de peste hotarele țării sunt supuși 

autoizolării pentru 10 zile cu aplicarea unei brățări pentru urmărirea deplasării, cu excepție 

a celor care vin din zona verde, prevederea fiind aplicată din 24 decembrie 2020. 

Persoanele care vin din zona verde și sunt/nu sunt vaccinate, urmează să efectueze testul 

PCR în a 6-a și respectiv a 12-a zi.  

 

Pentru nerespectarea acestor obligații sunt prevăzute amenzi. 

 

De asemenea, intrarea pe cale terestră în emiratul Abu Dhabi din celelalte 6 emirate este 

limitată. Între emirate sunt instalate puncte de control și doar persoanele care prezintă 

testul negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 ore înainte de traversare, li se permite 

intrarea în Emiratul Abu Dhabi. Persoanele care ramân în Abu Dhabi sunt obligate sa 

treacă obligatoriu un test PCR repetat în ziua a 4-a și în ziua a 8-a în cazul turiștilor a căror 

perioadă a șederii este de cel puțin 8 zile. 

 

Conform actualizării informațiilor din 18 ianuarie 2021, rezidenții și turiștii care sosesc 

prin intermediul aeroportului Abu Dhabi și provin din lista verde, care se actualizează o 

dată la 2 săptămâni în dependență de evoluția situației pandemice în țările respective, sunt 

exonerați de la obligațiunea de a se afla în carantină pe o perioadă de 10 zile, după 

obținerea rezultatului negativ al testului PCR efectuat la sosire la aeroport, cu obligațiunea 

ulterioară de a efectua un test PCR în ziua a 6-a și a 12-a. Actualmente lista cuprinde 

următoarele teritorii:  

• Australia, Bhutan, Brunei, China, Groenlanda, Hong Kong, Islanda, 

Mauritius, Maroc, Noua Zeelanda, Arabia Saudita, Singapore. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pagina oficială a EAU - https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-

law/handling-the-covid-19-outbreak  

 

Pagina oficial a EAU referitor la condițiile de călătorie în EAU: 

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-

19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-

uae?fbclid=IwAR1CwzSqCFXAaCM0l5PSMgROfSowezC_de-

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae?fbclid=IwAR1CwzSqCFXAaCM0l5PSMgROfSowezC_de-KQtrYEO1bcpcPS0i_EQ5lJPw
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae?fbclid=IwAR1CwzSqCFXAaCM0l5PSMgROfSowezC_de-KQtrYEO1bcpcPS0i_EQ5lJPw
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae?fbclid=IwAR1CwzSqCFXAaCM0l5PSMgROfSowezC_de-KQtrYEO1bcpcPS0i_EQ5lJPw


KQtrYEO1bcpcPS0i_EQ5lJPw  

 

Instrucțiuni ce țin de carantină pentru călătorii care sosesc în EAU 

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-

19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-the-

uae#quarantine-guidelines-for-people-coming-to-abu-dhabi-from-out-of-the-uae  

 

Departamentul pentru sănătate al emiratului Abu Dhabi – https://doh.gov.ae/en/covid-

19/about  

 

Departamentul pentru sănătate al emiratului Dubai – 

https://www.dha.gov.ae/en/Covid19/Pages/Coronavirus.aspx  

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi  

www.uae.mfa.gov.md  

 

Ambasada EAU în Republica Moldova (cu sediul la Kiev, Ucraina) 

https://www.facebook.com/UAEEmbassyKyiv/  

 

 

Georgia 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

Stare de urgență: NU 

 

Ținând cont de evoluția epidemiologică din Georgia, Cabinetul de miniștri a decis să 

ușureze parțial restricțiile impuse din cauza COVID-19, adoptând următoarele decizii: 

- au fost reluate zborurile regulate; 

- a fost reluată circulația transportului municipal; 

- în cinci orașe din Georgia - Batumi, Zugdidi, Gori, Poti și Telavi a fost reluată 

activitatea instituțiilor de învățământ; 

- se permite activitatea magazinelor şi centrelor comerciale; 

- în Adjaria este permisă activitatea cafenelelor de tip deschis; 

Excepție!!! Restricțiile vor continua să funcționeze în oraşele menţionte în weekend. 

Activitatea transportul public, cafenelelor, restaurantelor, magazinelor și a piețelor 

în zilele de odihnă va fi suspendată. 

 

- au fost reluate activitățile piețelor de tip închis. 

- a fost reluată activitatea transportului public în Tbilisi, Rustavi și Kutaisi; 

- a fost reluată activitatea tuturor instituțiilor de învățământ din Georgia; 

- au fost eliminate restricțiile privind transportul interurban de pasageri; 

- au fost redeschise stațiunile de iarnă; 

- au început să funcționeze Telecabinele în stațiunile de schi; 

- prestările de servicii de catering din toată Georgia au permisiunea de a deservi 

invitații în încăperi (cu excepția zilelor sâmbătă și duminică); 

- Centrele comerciale și piețele de îmbrăcăminte vor fi deschise nu numai în timpul 

săptămânii, ci și în weekend. 

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae?fbclid=IwAR1CwzSqCFXAaCM0l5PSMgROfSowezC_de-KQtrYEO1bcpcPS0i_EQ5lJPw
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-the-uae#quarantine-guidelines-for-people-coming-to-abu-dhabi-from-out-of-the-uae
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Atenței!!!Este interzisă circulației între orele 21:00 la 05:00, iar amendă pentru 

încălcarea acestei prevederi este de 2 mii lari (600 dolari USD) 

În contextul atenuării unor decizii pe întreg teritoriul georgian se păstrează obligativitatea 

purtării măștii de protecție şi păstrării distanței sociale între persoane.  

 

Conform deciziei Guvernului Georgiei, începând cu data de 01 februarie 2021 au 

fost reluate zborurile din Georgia și înapoi din Germania, Olanda, Polonia, Franța, 

Austria, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Armenia, Turcia, Ucraina, Kazahstan și 

Belarus. 

Din data de 01.03.21 cetățenii statelor Azerbaidjanului și Rusiei fel vor putea intra 

în Georgia folosind doar testul PCR. 

 

Notă: Autoritățile georgiene au solicitat companiilor aeriene care vor efectua zborurile 

regulate către Georgia să nu permită la bordul navei persoanelor care nu au testul COVID-

19 negativ sau a pașaportului covid asupra lor. 

 

Regulile privind intrarea în Georgia pentru cetățenii străini: 

Cetățenii oricărui stat pot intra în Georgia dacă au ajuns în țară pe cale avia și au 

prezentat un certificat de finalizare a cursului complet de vaccinare împotriva 

COVID-19, adică ambele etape; 

Reguli de intrare pentru vizitatorii nevaccinați: 

Cetățenii și titularii de permise de ședere din Statele membre ale Uniunii Europene, 

Statul Israel, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei, Statele Unite ale 

Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Arabiei 

Saudite, Statul Qatar, Emiratele Arabe Unite și Regatul Bahrein pot intra în 

Georgia pe calea aerului în condițiile menționate mai jos: 

- persoanele trebuie să călătorească pe calea aerului direct din țările menționate mai 

sus, inclusiv călătoriile de tranzit prin țări terțe; (Frontierele terestre și maritime 

rămân închise); 

- La punctul de control la frontieră este necesar să fie prezentat certificatul testului 

negativ la COVID-19 efectuat cu 72 de ore înainte de a călători în Georgia; 

- La a 3-ea zi de aflare pe teritoriul Georgiei, persoanele menționate sunt obligați 

repete testul COVID-19 pe cont propriu; 

- Înainte de a traversa frontiera de stat, vizitatorii urmează să completeze formularul 

special de cerere, indicând istoricul călătoriei din ultimele 14 zile, datele de contact 

(adresa, numărul de telefon, e-mail etc.); 

- Toate persoanele care au călătorit în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord în ultimele 14 zile vor fi plasate în carantină obligatorie timp de 12 zile de la 

intrare pe teritoriul Georgiei.  

 

Informații mai detaliate cu privire la testare, regimul de carantină și alte probleme 

referitoare la traversarea frontierei pot fi accesate aici: 

https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx  

 

Vizitarea Georgiei de către cetățeni străini care nu sunt incluși în categoriile menționate 

mai sus este posibilă numai în cazul obținerii acordului din partea autorităților georgiene 

și numai în cazul motivelor serioase. 

Astfel, înainte de a planifica o vizită în Georgia cetățenii Republicii Moldova trebuie 

să se adreseze  Ambasadei Republicii Moldova la Baku sau misiunii diplomatice a 

Georgiei pentru a obține mai multe informații relevante. 

 

Alte informații utile 

https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx


 

Guvernul Georgiei continuă să coopereze activ cu statele membre ale UE și cu țările 

partenere pentru identificarea condițiilor pentru intrarea în Georgia, precum și pentru 

intrarea cetățenilor georgieni în aceste țări.  

 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 
 

India 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

Conform  Deciziei autorităților indiene din data de 23 martie curent a fost extinsă 

perioada de carantină pînă la data de 30.04.2021. Astfel, autorităţile indiene au 

menţionat că în pofida faptul că, numărul de cazuri este în scădere, este necesar să 

se mențină supravegherea, izolare și precauția, ținând cont de creșterea numărului 

de cazuri la nivel global și de apariția unor noi tulpini a virusului COVID-19. 

- În Republica India, funcționează următoarele  măsuri suplimentare în 

contextul pandemiei COVID-19, după cum urmează: 

- Purtarea măştii de protecţie atît în spaţii deschise, cît şi în spaţii închise 

devine obligatorie; 

- În locurile aglomerate, inclusiv magazine, piețe, transport public obligatoriu 

de păstrat distanța socială şi efectuarea procedurilor de dezinfectare; 

- Este permisă activitatea sălilor sportive (doar pentru antrenamente), a 

teatrelor, cinematografelor  cu păstrarea distanței sociale, şi respectiv capacitatea să nu 

depășească 50% din locuri; 

- Se permit desfășurarea adunărilor sociale/religioase/sportive/de 

divertisment/educative/culturale, într-o capacitate de până la maxim 50% din capacitatea 

sălii, şi cu un plafon de maxim 200 de persoane; 

- Se recomandă peroanelor cu vârste de peste 65 de ani şi copiilor de pînă la 

10 ani să nu părăsească domiciliul fără careva necesități stringente; 

- Se va aplica amenzi pentru nerespectarea regulilor ce prevăd măsurile de 

protecție COVID-19, inclusiv pentru scuipatul pe străzi.  

 

Până la data de 30 aprilie, Autoritățile Republicii India au prelungit restricția legată de 

transportului internațional de pasageri (cu excepția zborurilor aprobate de către Ministerul 

de interne al Indiei). 

 

Prin decizie Autorităților Republicii India din data de 21.10.20 se permite 

următoarelor categorii de cetățeni străini să intre pe teritoriul Republicii India, pe 

rute de apă sau cale aeriană, inclusiv cele din cadrul misiunii „Vande Bharat” sau a 

sistemului „bule de aer” (prin acorduri bilaterale de călătorie aeriană) sau prin orice 

zboruri comerciale neprogramate, așa cum este permis de Ministerul Aviaţiei Civile: 

 

A.Tuturor cetățenii străini care dețin cardul OCI (Oversea Citizens of India) şi PIO 

(Person of Indian Origin). 

 

B. Toți cetățenii străini care intenționează să viziteze India în orice scop, cu excepția celor 
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ce deţin viză turistică. 

 

C. Toate vizele existente, cu excepția vizelor electronice (e-Visa), vizelor turistice și 

vizelor medicale, care au rămas suspendate vor fi restabilite cu efect imediat. În cazul în 

care valabilitatea unei astfel de vize a expirat, cetățenii  străini pot obține o nouă viză de 

categorie / subcategorie corespunzătoare  la o misiune diplomatică indiană. 

În cazul vizei medicale (inclusiv viză pentru însoțitorii bolnavului), cetăţenilor străini care 

intenționează să viziteze India pentru tratament medical în caz de urgență li se poate 

acorda o viză medicală pentru perioada corespunzătoare de către misiunile diplomatice 

indiene. 

Condiția de obținere a vizei medicale nu se va aplica familiilor diplomaților / afiliaților 

străini care sunt eligibili pentru scutirea de viză în baza cordurilor bilaterale de scutire de 

vize. 

 

D. În cazul în care orice cetățean străin care nu este acoperit de o careva categorii  

menționate la pct.C , dar este obligat să viziteze India în mod urgent, inclusiv urgenţa 

familiară, Misiunile diplomatice Indiene sunt autorizate să elibereze viză „X-Misc” cu 

intrare unică într-o perioada corespunzătoare. În astfel de cazuri, misiunile indiene pot lua 

o decizie privind acordarea vizei de la caz la caz, în dependență de urgenţă. 

 

E. Cetăţenii din Nepal şi Butan au permisiune de a vizita India din orice ţară.  

Măsurile de protecţia legate de carantină și celelalte probleme legate de sănătate / COVID-

19, se vor respecta cu strictețe conform recomandărilor  Ministerului Sănătății și Protecției 

Familiei. 

 

Persoanele din categoriile menționate mai sus până la traversarea efectuarea vizitei în 

India: 

 

-  vor completa un formular electronic, disponibil la următoarea adresă 

www.newdelhiairport.in cu cel puțin 72 de ore înainte de călătoria programată; 

- vor da o declarație pe propria răspundere că se vor supune măsurii de carantină timp de 

14 zile (7 zile carantină instituționalizată și 7 zile de autoizolare la domiciliu sau reședința 

declarată); 

- vor instala aplicația Aarogya Setu. 

 

Evitarea carantinei instituționalizate poate să fie solicitată în cazul motivelor serioase, 

printre care deces în familie, urgență medical, pentru femeile însărcinate, minorii cu vârsta 

sub 10 ani sau în cazul prezentării rezultatului negativ a unui test RT-PCR negative  pentru 

infecția cu COVID-19, efectuat cu cel mult 96 de ore înaintea călătoriei. Totodată, 

persoanele vor respecta măsurile de autoizolare la domiciliu/reședință pentru 14 zile.  

 

Mai multe informații pot fi găsite aici: 

https://www.mha.gov.in/ 

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1 

https://www.eoibucharest.gov.in/news_detail/?newsid=70 

 

Măsurile pe plan intern: 

 

Guvernul Indiei facilitează întoarcerea cetățenilor indieni blocați în străinătate, în mod 

treptat, a următorilor categorii de cetățeni: 

- celor deportaţi de către guverne străine;  

- muncitori migrați / Muncitori care au fost concediați;  

- titularii de vize pe termen scurt care se confruntă cu expirarea vizelor; 

https://www.mha.gov.in/
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-  Urgență medicală / căutarea tratamentului pentru boala terminală; 

- femeile gravide / vârstnice; 

- decesul unui membru al familiei în India; 

- vizitatori blocați;  

- studenți, dacă institutele de învățământ / pensiunile lor sunt închise. 

 

Alte informații utile: 

 

India a semnat acorduri "Air Transport Bubbles" cu 24 de țări, inclusiv Franța, Germania, 

Olanda. Cetățenii indieni și cetățenii străini eligibili din țările UE pot călători în India din 

Franța / Germania / Olanda. Pasagerii internaționali care călătoresc în India trebuie să se 

înregistreze, după cum urmează: 

 

FRANȚA: Vă înregistrați la Ambasada Indiei la Paris. Air India și Air France operează 

zboruri din / către India. Pentru detalii despre zboruri și achiziționarea biletelor, accesați 

site-ul web Air India / Air France. 

 

GERMANIA: Vă înregistrați la portalul ”Repat”. Air India și Lufthansa operează zboruri 

din / către India. Pentru detalii despre zboruri și achiziționarea biletelor, vizitați site-ul 

web Air India / Lufthansa. 

OLANDA: Înregistrați-vă la Ambasada Indiei la Haga. Air India și KLM operează zboruri 

din / către India. Pentru detalii despre zboruri și achiziționarea biletelor, vizitați site-ul 

web Air India / KLM. 

Înainte de a planifica o vizită în Republica India se recomandă consultarea cu 

Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică Republicii India 

cu sediu la Bucureşti, România. 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 
 

Iran 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

Ținând cont de evoluția pandemică din Republica Islamică Iran, și respectiv identificarea 

noii tulpini britanice de COVID-19 în provincia Khuzestan, până la data de 4 aprilie curent 

a fost suspendată naveta de pasageri peste frontiera terestră irano-irakiană. 

Totodată, traversarea frontierei terestre irano-irakiene pentru comercianți va  fi posibilă 

după evaluarea necesităților. 

Autoritățile Republicii Islamice Iran permit intrarea pe teritoriul statului a persoanelor 

care dețin vize valabile, şi respectiv certificatul la testul pentru COVID-19, care este 

obligatoriu. 
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Înainte de a planifica o vizită în Republica Islamică Iran se recomandă consultarea 

cu Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică Republicii 

Islamice Iran. 

Alte informații utile 

 

Cetăţenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Republicii Islamice Iran în baza 

oricărui tip de viză pentru informația suplimentară legată de prelungirea valabilității vizei 

respective sunt rugaţi să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku. 

 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 
 

       Israel 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

  

RESTRICȚII DE INTRARE:  

 

Aeroportul International ”Ben Gurion” este închis până la data de 27 martie 2021. 

Este interzis, temporar, accesul cetățenilor străini pe teritoriul Statului Israel. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

 

-         posesorii permisului de ședere; 

-         soți/soții ai cetățenilor israelieni; 

-         acordarea ajutorului medical de urgență; 

-         participarea la înmormântările rudelor de gradul I; 

-         acordarea ajutorului rudelor de gradul I, aflate într-o stare precară; 

-         participarea într-un proces de judecată; 

-         cazuri umanitare care necesită intrare în Israel; 

-         delegațiile oficiale, care au permisul următoarelor instanțe: Cancelaria Prim-

ministrului, MAE-ului, Ministerului Apărării; 

-         participarea la competiții sportive, cu aprobarea Ministerului Culturii și Sportului; 

-         repatriați noi, intrarea cărora nu poate fi amânată. 

  

De asemenea, este necesară completarea unui formular la intrarea pe teritoriul Statului 

Israel, care poate fi accesat pe site-ul Comisiei Extraordinare de Sănătate, 

aici: https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19. 

  

Se aplică în mod obligatoriu măsura de carantină pentru toate persoanele care intră în 

Statul Israel. 

  

Este nevoie de asigurare medicală, care va acoperi tratamentul cu virusul SARS-CoV-2, 

în caz de infectare; 
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Persoanele cu drept de intrare ȋn Statul Israel trebuie să prezinte la ȋmbarcare un test cu 

rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore 

anterior sosirii în acest stat. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Guvernul a aprobat reglementările Ministerului Sănătății pentru a treia fază a programului 

de ieșire din carantină, care a luat startul la 7 martie 2021. Toate regulile celei de-a treia 

faze se adaugă regulilor actuale din prima și a doua faze. 

 

Reguli generale: 

Adunare permisă de persoane: 20 în interior și 50 în aer liber. 

Este permisă intrarea într-un loc care funcționează conform „standardului verde” cu un 

copil cu vârsta sub un an. 

Este permisă primirea vizitatorilor în locuri care lucrează conform standardelor de mai 

sus, de asemenea, în cazurile în care serviciile furnizate nu susțin viața, cu condiția ca 

aceste servicii să nu poată fi furnizate de la distanță sau online. 

 

„Standardul verde” se va aplica, de asemenea, participanților la un studiu de vaccin produs 

de Institutul Israel pentru Cercetări Biologice. 

 

Restricția privind trecerea pasagerilor într-un vehicul privat va fi anulată. 

 

Obligația de a efectua un sondaj sau măsurarea temperaturii la intrarea într-un loc public 

și de afaceri va fi abolită. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel 

https://israel.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Statului Israel în Republica Moldova  

kishinev@il4u.org.il 

 

 

 

Japonia 

 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE : Nu este permisă intrarea în Japonia pentru cetățenii 

străini care au staționat în ultimele 14 zile în oricare din cele 152 țări. Inclusiv și 

Republica Moldova. 

 

Din data de 28 martie 2021, Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor în care au 

fost depistate noi tulpini de COVID-19 (vedeți mai jos măsurile de intrare și carantină).  

 

Asia - Bangladesh, Bhutan, India, Indonezia, Malaezia, Maldive, Myanmar, Nepal, 

Pakistan, Filipine 
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America de Nord - Canada, Statele Unite ale Americii 

 

America Latină și Caraibe - Argentina, Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belize, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Republica 

Dominicană, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 

Jamaica, Mexic, Nicaragua , Panama, Paraguay, Peru, Sfântul Cristofor și Nevis, Sfântul 

Vincent și Grenadine, Surinam, Trinidad și Tobago, Uruguay, Venezuela 

 

Europa - Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și 

Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, 

Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazahstan , 

Kosovo, Kârgâzstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, 

Monaco, Muntenegru, Olanda, Macedonia de Nord, Norvegia, Polonia, Portugalia, 

România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția , 

Tadjikistan, Ucraina, Regatul Unit, Uzbekistan, Vatican 

 

Orientul Mijlociu - Afganistan, Bahrain, Israel, Iran, Irak, Kuweit, Liban, Oman, 

Palestina, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Iordania 

 

Africa - Algeria, Botswana, Cabo Verde, Camerun, Africa Centrală, Comore, Cote 

d'Ivoire, Republica Democrată Congo, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eswatini, 

Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho , Liberia, 

Libia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauritius, Maroc, Namibia, Nigeria, Republica 

Congo, Rwanda, Sao Tomé și Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Africa de Sud, 

Sudanul de Sud, Sudan, Tunisia, Zambia, Zimbabwe 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Din data de 28 martie 2021  vor fi aplicate următoarele 

măsuri la intrarea sau revenirea în Japonia a cetățenilor japonezi și cei străini rezidenți, 

după cum urmează:  

 

1. Indiferent de țara din care vin/revin, este necesară prezentarea unui certificat cu 

rezultat negativ al testului COVID-19, eliberat în 72 de ore din momentul preluării 

probelor.  

2. La sosire în aeroport sunt preluate probe pentru testul PCR Covid-19 de la toți 

călătorii.  

3. Cetățenii japonezi și rezidenții străini completează o Declarație prin care se obligă de 

a nu folosi transportul publicul, inclusiv taxi din momentul intrării în Japonia timp 

de 14 zile și că va sta în autoizolare timp de 14 zile. 

(https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf )  

 

• Pentru resortisanții japonezi, numele și alte informații care contribuie la 

prevenirea răspândirii infecției vor fi făcute publice. 

• Pentru cetățenii străini cu statut de reședință, numele, naționalitatea și alte 

informații care contribuie la prevenirea răspândirii infecției vor fi făcute 

publice. Aceștia pot fi, de asemenea, supuși revocării statutului de reședință și 

procedurilor de deportare conform Legii privind controlul imigrației și 

recunoașterea refugiaților.  

 

În situația în care condițiile impuse de către autoritățile nipone nu vor fi respectate – 

persoanele riscă să fie supuse detenției.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile din data de 1 septembrie 2020) 

https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf


 

Este permis tranzitul dacă escala are loc în unul și același aeroport. În situația în care 

este nevoie de transfer între două aeroporturi – solicitarea și obținerea permisiunii are 

loc în aeroport către/și de către reprezentații autorităților nipone. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: În contextul Stării de urgență declarate pentru cele 11 

prefecturi ale Japoniei, Guvernul nipon  a solicitat rezidenţilor  să evite ieşirile fără 

necesitate primară, iar restaurantele, barurile și alte localuri de divertisment să își încheie 

programul până la ora 20:00. 

 

Instituțiile de învățământ își vor continua activitatea, inclusiv prin desfășurarea 

probelor și examenelor de  admitere.  

 

Starea de urgență nu afectează serviciile de bază (furnizarea de electricitate, apă, gaz), 

supermakert-urile și magazinele alimentare, serviciile de livrare la domiciliu, 

farmaciile, băncile, oficiile poștale și transportul public. 

 

Pe întreg teritoriul Japoniei sunt instituite aceleași măsuri precum și în alte state: 

• Măsurarea termometriei și dezinfectarea mâinilor la intrare în locațiile publice; 

• Purtarea măștilor în spațiile publice; 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei -  

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html  

Ministerul Justiției al Japoniei - 

http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html  

Agenția servicii de imigrare - http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html  

  

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea prin cumul 

https://japonia.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Japoniei în Republica Moldova  

https://www.md.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html 

 
 

Qatar 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

Intrarea în țară pentru cetățenii Republicii Moldova rămâne a fi restricționată.  

În legătură cu măsurile întreprinse pentru prevenirea răspândirii COVID-19, vă informăm 

despre restricțiile de călătorie pe teritoriul Statului Qatar. 

 

1. Restricție de intrare în Statul Qatar, cu excepția celor care dețin permis de ședere 

qatarian, cu necesitatea solicitării în prealabil a permisiunii de intrare, inclusiv exceptate 

fiind și persoane cu permis de ședere sau viză. 

detalii: https://bit.ly/2XptaND 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
https://www.facebook.com/moldovaqatar/
https://www.facebook.com/moldovaqatar/
https://bit.ly/2XptaND


2. Autoritățile qatariene au reluat zborurile aeriene cu destinație finală or. Doha intrarea 

fiind permisă celor menționați la pct.1, zborurile de tranzit sunt neafectate. 

 

Pentru CAZURI DE URGENŢĂ, Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar poate fi 

contactată la numărul de telefon: +974 3377 3417 sau email: doha@mfa.gov.md 

 

Sursa și mai multe detalii: https://bit.ly/3cYupsy 

 

 

Turkmenistan 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE: În Turkmenistan nu au fost raportate oficial cazuri de 

îmbolnăvire cu COVID-19. 

Restricțiile de călătorie aplicabile în cazul deplasărilor în Turkmenistan au fost prelungite 

până la data de 31 aprilie 2021. 

De asemenea, autoritățile turkmene au informat că intrarea cetățenilor străini în 

Turkmenistan va fi permisă cu condiția prezentării, în mod cumulativ, a următoarelor 

două documente: 

1. un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 (cu o valabilitate de 24 ore); 

2. o adeverință care să confirme prezența anticorpilor (IgM, IgG) împotriva COVID-

19. 

Persoanele care prezintă adeverința de la punctul 2 vor rămâne suplimentar sub 

supraveghere medicală pentru o perioadă de 7 zile. Persoanele care călătoresc în 

Turkmenistan în scop oficial sau de muncă sunt exonerate de la această obligație. 

Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 

trebuie să fie eliberat de către autoritățile din statul de cetățenie al persoanelor în cauză. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: ---- 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

Sunt închise hotarele externe cu statele vecine (Iran, Afganistan, Uzbekistan, 

Kazahstan, precum și cele maritime cu Azerbaidjan) pentru traficul de pasageri şi, parțial, 

de mărfuri. 

În prezent, cu excepția zborurilor ocazionale (de evacuare), nu există curse de avion 

regulate către/dinspre Turkmenistan. La data de 1 martie 2021, au fost parțial ridicate 

restricțiile aplicabile transportului intern rutier, feroviar și aerian. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Începând cu data de 1 martie 2021, autoritățile au adoptat măsuri de relaxare a restricțiilor 

legate de pandemie. Astfel, se permite accesul persoanelor în centre comerciale, magazine 

și unități de alimentație publică. 

mailto:doha@mfa.gov.md
https://bit.ly/3cYupsy
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


Începând cu data de 1 martie 2021, au fost ridicate parțial restricțiile privind accesul în 

lăcașurile de cult, instituțiile de cultură, fiind permisă participarea la evenimentele publice 

sau private, cu participare numeroasă. 

Rămâne în vigoare obligația prezentării testelor moleculare tip PCR cu rezultate negative 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la îmbarcarea pe orice zbor aerian intern sau 

extern. În lipsa documentului, accesul la bord este refuzat. 

Se aplică în continuare măsuri de purtare a măștilor de protecție și distanțarea socială, 

respectiv acțiunile de dezinfectare în spațiile publice. 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Turkmenistan, cu sediul în Kiev 

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

 

Ambasada Turkmenistanului în Republicii Moldova, cu sediul în Kiev  

https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru 

 
 

Uzbekistan  

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE: 

 

Toate persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista galbenă trebuie să 

dețină un certificat emis în ultimele 72 de ore, care să ateste faptul că nu sunt confirmate 

cu infecția cu virusul SARS-CoV-2. 

Aceste persoane, inclusiv posesorii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu, indiferent 

de gradul diplomatic/rang, sunt supuși regimului de autoizolare la domiciliu sau la hotel 

pentru o perioadă de 14 zile. Totodată, trebuie să completeze un formular în care vor 

menționa adresa la care se vor supune autoizolării (adresa hotelului sau cea de domiciliu). 

Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista roșie vor intra, obligatoriu, 

în carantină pentru o perioadă de 14 zile. 

 

NOTĂ: 

• Conform deciziei autorităților uzbece, lista statelor cu o situație sanitară și 

epidemiologică stabilă (zboruri „verzi”) include Republica Populară Chineză, 

Thailanda, Malaysia, Republica Coreea, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, 

Austria și Japonia. Persoanele care s-au aflat în aceste state în ultimele 14 zile nu sunt 

supuse măsurii de carantină. 

• Lista „galbenă” include statele membre ale Uniunii Europene (cu excepția Ungariei, 

Finlandei, Letoniei, Austriei și Spaniei), precum și Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, Azerbaidjan, Belarus și Emiratele Arabe Unite. 

• Toate celelalte state au fost incluse în lista roșie. 

  

Începând cu data de 15 martie 2021, toate persoanele care călătoresc pe cale aeriană sau 

feroviară și care doresc să intre în Uzbekistan trebuie să dețină un certificat, în limba rusă 

sau engleză, emis în ultimele 72 de ore, care să ateste că nu sunt infectate cu virusul 

SARS-CoV-2. Metoda de testare trebuie să fie, în mod obligatoriu, de tip PCR.   

https://ucraina.mfa.gov.md/
https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
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Persoanele care sosesc în Uzbekistan nu vor mai fi supuse testării rapide pentru verificarea 

prezenței anticorpilor specifici COVID-19. 

Ulterior perioadei de izolare, persoanele care sosesc în Uzbekistan se pot adresa, în 

termen de trei zile lucrătoare, reprezentanței teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne 

în vederea extinderii valabilității vizei cu un număr de zile egal cu cel petrecut în 

autoizolare. 

Cetățenilor din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, Germania, 

Danemarca, Austria, Australia, Regatul Țărilor de Jos, Africa de Sud și apatrizilor care 

locuiesc permanent în aceste state sau care au vizitat aceste state în ultimele 14 zile, li se 

permite intrarea în Uzbekistan, însă trebuie să rămână pentru o perioadă de 14 zile în 

centrele de carantină organizate de autoritățile sanitare uzbece. Aceste persoane vor trebui 

să se supună testării pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 atât la sosire, cât 

și ulterior perioadei de 14 zile de izolare. 

În cazul personalului diplomatic și a membrilor de familie ai acestora, persoanele care au 

stat, în ultimele 14 zile, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, 

Germania, Danemarca, Austria, Australia, Regatul Țărilor de Jos ori Africa de Sud, vor 

trebui să se supună măsurii izolării, timp de 14 zile, la hotel sau la locuință, precum și 

unei testări pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 efectuat după această 

perioadă. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Republica Uzbekistan a deschis toate punctele de trecere a frontierei pentru transporturile 

rutiere, feroviare și aeriene. 

Transportatorilor profesioniști de mărfuri le este solicitat să utilizeze echipamente 

specifice de protecție. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

• Este permisă utilizarea autoturismelor personale, organizarea de ceremonii, cum ar fi 

nunțile, pentru un număr maxim de 30 de invitați. Hotelurile, frizeriile, saloanele de 

înfrumusețare și cafenelele în aer liber au fost redeschise, iar traficul aerian și feroviar 

a fost reluat între regiuni. Transportul public, inclusiv circulația metroului în Tașkent, a 

fost reluat. Marile baze sportive, cluburile de fitness, facilitățile sportive, piscinele au 

fost redeschise.   

• Telefoanele mobile, echipamentele audio și video, cardurile bancare și mediile de 

stocare de orice tip sunt confiscate de la persoanele aflate în carantină (suspectate că ar 

fi infectate cu SARS-CoV-2). 

• Toate persoanele sunt obligate să poarte măști chirurgicale în locurile publice. 

Nerespectarea acestei măsuri se sancționează cu amendă (70,40 USD).  

• Pagina de internet http://coronavirus.uz/ru este dedicată informării populației cu 

privire la prevenirea infecției cu SARS-CoV-2. 

• În toate regiunile trebuie respectate următoarele măsuri: 

o păstrarea distanței fizice, purtarea măștii și folosirea antisepticelor; 

o interzicerea desfășurării tuturor manifestărilor de masă; 

o folosirea pirometrelor și antisepticelor în toate instituțiile și organizațiile, la intrarea 

în piețe și în celelalte puncte comerciale, verificarea temperaturii corporale fiecărui 

cumpărător (dacă temperatura depășește 37 de grade Celsius respectivei persoane i 

se interzice intrarea); 

o respectarea regimului carantinei și efectuarea activităților sanitar-igienice în toate 

obiectivele unde se desfășoară lucrări de construcții sau reparații; respectarea de 

către angajați a distanțării fizice. 

 

https://coronavirus.uz/ru


ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Informația actualizată privind condițiile de intrare în Republica Uzbekistan poate fi 

accesată aici: https://www.uzbairports.uz/site/news?id=112 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu sediul în Kiev 

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

 

Ambasada Republicii Uzbekistan în Republica Moldova, cu sediul în 

Kievhttp://www.uzbekistan.org.ua/ru/ 

 
 

Kazahstan 

 
 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Federaţia Rusă 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU.  

 

În perioada 25.12.2020-05.01.2021 este interzisă organizarea evenimentelor de masă de 

orice gen (cultural, distractiv, sportiv, etc.), inclusiv matineele și seratele de celebrare a 

sărbătorilor de iarnă.  

 

 RESTRICȚII DE INTRARE  

 

Hotarele Republicii Kazahstan sunt închise pe perioada pandemiei. Vor putea intra pe 

teritoriul țării doar persoanele din categoriile exceptate (a se vedea mai jos) cu respectarea 

următoarelor condiții. Toate persoanele care intră pe teritoriul Republicii Kazahstan vor 

fi supuse termometriei, vor completa o anchetă tipizată și urmează să prezinte un test PCR 

negativ pentru COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore (3 zile). Copiii până la 5 ani sunt 

scutiți de această obligație. Certificatul este valabil atât pe hârtie cât și în format 

electronic. În caz de neprezentare a testului cetățenilor străini le va fi interzisă îmbarcarea 

la bordul navelor aeriene, precum și trecerea hotarelor terestre. Toate persoanele vor 

semna o declarație că au fost informați privind posibilele simptome în caz de îmbolnăvire 

cu COVID-19. Persoanele care în urma termometriei vor fi depistați că au temperatura 

corpului ridicată vor fi spitalizați indiferent de prezentarea testului negativ la COVID-19. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

 

- Membrii corpului diplomatic, ale organizațiilor internaționale (acreditate în 

Kazahstan), ale delegațiilor oficiale (care au fost invitați de autoritățile acestui 

stat); 

- Cetățenii străini care vin la tratament, cu permisiunea autorităților competente din 

Kazahstan și dispun de documentele care certifică acest fapt, precum și însoțitorii 

(rudele), care sosesc pentru îngrijirea celor aflați în dificultate/tratament medical; 

- Cetățenii străini care participă la funeraliile unor rude apropiate cu prezentarea 

documentelor confirmative; 

- Cetățenii străini care dispun de permis de ședere a Republicii Kazahstan (nu mai mult 

de o intrare în perioada de 90 de zile); 

- Cetățenii străini care sunt membrii de familie a cetățeanului Republicii Kazahstan (nu 

mai mult de o intrare în perioada de 90 de zile); 

https://www.uzbairports.uz/site/news?id=112
https://ucraina.mfa.gov.md/
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia/


- Studenții străini care au documentele doveditoare din partea instituțiilor de 

învățământ din Republica Kazahstan; 

- Șoferii, membrii echipajelor de tren, nave comerciale și aeriene care participă în 

transportul internațional și sunt în posesia documentelor doveditoare;  

- Personalul medical străin care acordă asistență personalului medical din Kazahstan.   

 

Pentru lista deplină și detalii suplimentare, accesarea link-ului:  

https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4277   

 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Este permis doar cu prezentarea actelor confirmative de părăsire/tranzitare a 

Kazahstanului. 

 

Detalii: https://www.kazembassy.ru/rus/press centr/novosti/?cid=0&rid=4090  

 

 

 MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Pe perioada stării de carantină, masca de protecție trebuie purtată la recomandarea 

autorităților locale în orice spaţiu public închis, spaţii comerciale, mijloace de transport 

în comun şi la locul de muncă, pe toată durata prezenţei în oricare din spaţiile închise ale 

incintei. Este recomandată spălarea/dezinfectarea frecventă a mâinilor și păstrarea 

distanței sociale de cel puțin un metru.  

 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru  

https://www.coronavirus2020.kz/  

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Moscova 

https://rusia.mfa.gov.md/  

 

Consulatul General al Republicii Kazahstan la Chișinău 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-

kishinev/press/article/1?lang=ru&publication_type=undefined  

 
 

Kârgâzstan 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Federaţia Rusă 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

Au fost introduse restricții în regiunea Batken, având în vedere situația generată de 

pandemia de COVID-19. 

Cetăţenii moldoveni, care sunt în necesitatea de a se deplasa în Republica Kârgâză, 

https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4277
https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4277
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Ambasada recomandă să se informeze, în prealabil, asupra situaţiei de securitate din zonă!  

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi pe teritoriul kârgâz în dificultate, sunt rugaţi să 

apeleze la Linia de urgență a Ambasadei +79299649079. 

 

 

RESTRICȚII DE INTRARE  

 

Din 21 august 2020, Republica Kârgâză a redeschis granițele pentru cetățenii din 

următoarele state: Federația Rusă, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, 

Turkmenistan, Belgia, Austria, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Portugalia, Turcia, Elveția, Suedia, Qatar, 

Emiratele Arabe Unite, R.P. Chineză, Malaysia, Republica Coreea, Pakistan, Slovenia, 

Kuweit, Japonia, Uzbekistan și Ungaria. 

 

Dacă situația epidemiologică va rămâne stabilă, se vor relua şi alte zboruri. 

 

Republica Kârgâză a suspendat regimul de scutire de vize pentru străini. 

 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

 

Începând cu 20 August 2020, Republica Kârgâză a extins categoriile de cetățeni străini, 

cărora le este permis să intre în țară: 

 

străinii care studiază în universități din Republica Kârgâză (cu prezentarea unui certificat 

de studii); 

străinii care au permis permanent de ședere; 

străinii care urmează un  tratamentul medical la clinici din această ţară; 

străinii care participă la înmormântarea unui membru de familie (cu confirmarea 

legăturilor de familie și a faptului decesului). 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL cu prezentarea testului Covid-19, detalii: 

 

https://www.gov.kg/ru/post/s/kyrgyzstandyn-aymagyna-chek-aradan-tdg-algoritm-

ishtelip-chykty  

 

Cetățenii străini care traversează granița Republicii Kârgâze pe cale rutieră trebuie să 

prezinte testul PCR negativ pentru COVID-19, efectuat în ultimele 72 de ore (3 zile) 

anterior călătoriei. Sunt necesare măsurarea temperaturii și parcurgea unui chestionar. 

 

Dacă valabilitatea testului PCR a expirat (72 de ore) din motive obiective (întârziere etc.), 

cetățenii străini trebuie să facă un nou test PCR la sosire. 

 

 

 MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Începând cu data de 25 mai 2020, autoritățile statului kârgâz au relaxat măsurile restrictive 

în ceea ce ține de răspândirea COVID-19, astfel au permis, conform unui regim special, 

activitatea unor centre de fitness și sport, centrelor comerciale, piețelor din marile orașe, 

unde ar putea exista pericol de aglomerații. 

 

Sunt interzise conferințele, activitatea instituțiilor de cultură, competițiile sportive, 

activitatea punctelor de închiriere a bicicletelor, locurile de joacă, cluburile karaoke şi 

https://www.gov.kg/ru/post/s/kyrgyzstandyn-aymagyna-chek-aradan-tdg-algoritm-ishtelip-chykty
https://www.gov.kg/ru/post/s/kyrgyzstandyn-aymagyna-chek-aradan-tdg-algoritm-ishtelip-chykty


organizarea altor evenimente care implică prezenta unui număr mare de persoane. 

 

Informații privind instituțiile de învățământ: Elevii claselor 1-6 merg la studii în regim 

obișnuit, elevii claselor mari, învață în regim online.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta instituțiilor 

și a locurilor publice,  

detalii:  http://www.med.kg/ru/informatsiya-dlya-spetsialistov.html  

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Moscova, acreditată pentru Republica Kârgâză 

prin cumul la Moscova 

https://rusia.mfa.gov.md/  

 
 

Tadjikistan 

 

 

Data ultimei actualizări: 02.04.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Federaţia Rusă 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE:  Hotarele Republicii Tadjikistan rămân a fi închise pentru 

cetățenii străini. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE:  

 

Este permisă intrarea doar angajaților misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, 

reprezentanților organizațiilor internaționale și instituțiilor financiare acreditate în 

Republica Tadjikistan și membrilor familiilor acestora, șoferilor de transport internațional 

de marfă, echipajelor care deservesc transporturi internaționale. Aceste categorii de 

pasageri trebuie să stea în carantină 14 zile și să prezinte un test negativ pentru COVID-

19. Testul pentru COVID-19 poate fi efectuat la punctele sanitare instalate la intrare în 

Republica Tadjikistan, timpul de așteptare fiind de câteva ore. Pasagerii cu rezultat pozitiv 

vor fi spitalizați. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Se permite doar cu prezentarea permisiunii speciale, eliberate de către instituțiile 

competente tadjice şi a testului negativ pentru COVID-19. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Restricțiile impuse de către autoritățile tadjice din cauza pandemie COVID-19 rămân a fi 

în vigoare. Transportul internațional de pasageri rămâne a fi sistat, precum și obligația de 

a respecta normele sanitar-epidemiologice (purtarea măştii de protecţie şi a mănuşilor în 

locuri publice).  

Nerespectarea normelor și cerințelor sanitar-epidemiologice se sancționează 

administrativ.  

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

http://www.med.kg/ru/informatsiya-dlya-spetsialistov.html
https://rusia.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia/
https://www.facebook.com/MoldovainRussia/


 

Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta instituțiilor 

și a locurilor publice, detalii:  http://moh.tj 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova de la Moscova, acreditată prin cumul pentru Republica 

Tadjikistan: https://rusia.mfa.gov.md/ 

 

 

 

http://moh.tj/
https://rusia.mfa.gov.md/

