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Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE 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  
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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; 

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: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Minsk 

https://belarus.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Belarus la Chișinău 

http://moldova.mfa.gov.by/ru/ 
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