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Informația actualizată la: 28.05.2021, ora: 18:00 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova în Estonia: https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Moldova-

to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768  

 

1. STARE DE URGENȚĂ: DA/NU (după caz se va indica perioada decretată ca stare 

de urgență) 

NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE (modificate începând cu data de 31 mai 2021):  

Înainte de a ajunge în Estonia, este necesar de completat un chestionar pentru călători: 

https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Chestionarul poate fi completat în termen de trei zile 

până la sosirea în Estonia. Acest lucru va face trecerea frontierei mai ușoară și pentru a 

evita cozile pentru completarea chestionarului pe hârtie. 

Polițistul de frontieră sau compania aeriană poate cere persoanelor care trec frontiera să 

prezinte o confirmare electronică sau tipărită de trecere a frontierei trimisă prin e-mail. 

De asemenea, se recomandă restricționarea deplasărilor și monitorizarea stării de sănătate 

pentru câteva zile după terminarea călătoriei, chiar dacă persoana s-a recuperat de la 

COVID-19 și a finalizat programul de vaccinare. 

 

Prin Hotărârea din 30 aprilie, Guvernul Republicii a relaxat procedura de circulație 

transfrontalieră pentru persoanele fără simptome care traversează frontiera de stat între 

Estonia și Letonia cel puțin de două ori pe săptămână pentru muncă sau studii 

transfrontaliere și care sunt inevitabile. Începând cu 3 mai, persoanele nu vor fi supuse 

restricției de 10 zile privind libertatea de mișcare dacă au efectuat cel puțin un test de 

coronavirus pentru COVID-19 în ultimele șapte zile și au obținut un rezultat negativ în 

ultimele șase luni, au fost expuși la virusul COVID-19 în timpul tratamentului și au fost 

declarați în siguranță de către un medic sau au fost vaccinați. 

 

Restricția privind libera circulație nu se aplică, de asemenea, în cazul în care o persoană 

care locuiește pe teritoriul administrativ Valga sau Valka din Letonia traversează 

frontiera de stat dintre Republica Estonia și Republica Letonia fără a părăsi teritoriile 

administrative Valga sau Valka. 

 

Restricția de 10 zile privind circulația și testarea COVID-19 nu sunt obligatorii pentru 

persoanele fizice (atât pentru cei care sosesc din Europa, cât și din alte regiuni), care: 

(1) au suferit de COVID-19 și nu au trecut mai mult de șase luni de când au fost declarați 

vindecați; 

(2) au fost vaccinați împotriva COVID-19 și nu au depășit termenul de un an de la data 

vaccinării. 

(3) care sunt angajați ai unei misiuni diplomatice sau ai unui post consular al unei țări 

străine sau al Republicii Estonia sau membrii familiei lor sau titularii unui pașaport 

diplomatic eston; 

(4) care ajung în Republica Estonia în cadrul cooperării militare internaționale; 

(5) care sunt membri ai delegațiilor străine care sosesc în Republica Estonia pentru 

îndeplinirea atribuțiilor la invitația unei autorități centrale sau autorități locale; 

(6) care sunt direct implicați în transportul de mărfuri și produse brute, inclusiv 
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încărcarea mărfurilor sau produselor brute și care ajung în Estonia pentru îndeplinirea 

sarcinilor; 

(7) care sosesc în Estonia în scopul furnizării de servicii de sănătate sau alte servicii 

necesare în scopul combaterii unei situații de urgență; 

(8) care sunt direct implicați în transportul internațional de mărfuri și pasageri, inclusiv 

un membru al echipajului și un membru al echipajului navei care deservesc un mijloc de 

transport internațional și o persoană care efectuează reparații sau lucrări de garanție sau 

de întreținere pe un astfel de mijloc de transport și care sosesc în Estonia pentru 

îndeplinirea atribuțiilor; 

(9) al căror scop pentru a ajunge în Republica Estonia este direct legat de furnizarea de 

servicii de transport de călători și care deservesc grupuri de călătorii; 

(10) al căror scop de a ajunge în Republica Estonia este legat de asigurarea continuității 

unui serviciu vital; 

(11) care utilizează teritoriul Republicii Estonia pentru tranzit imediat. 

 

Restricțiile de circulație de 10 zile nu se aplică persoanelor asimptomatice care trec 

frontiera națională între Estonia și Letonia cel puțin de două ori pe săptămână pentru 

muncă sau studii, dacă au făcut cel puțin un test pentru COVID-19 în ultimele șapte zile 

iar rezultatul este negativ sau dacă s-au recuperat de la COVID-19 în ultimele șase luni 

sau dacă au finalizat programul de vaccinare. La hotar, aceștia trebuie să prezinte dovada 

angajării (cum ar fi o scrisoare de la angajatorul lor) și un certificat care să ateste un 

rezultat negativ al testului sau vaccinarea / recuperarea. 

 

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: Austria, 

Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, 

Liechtenstein, Malta, Monaco, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San 

Marino, Slovacia, Spania, Regatul Unit și Ungaria. 

 

Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 31 mai 2021, unele modificări în deciziile 

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. 

 

Având la bază rata de infectare coronavirus, în perioada 31 mai – 06 iunie o restricție de 

10 zile privind libera circulație se va aplica pasagerilor care sosesc în Estonia din 

următoarele țări europene: Andorra, Belgia, Cipru, Croația, Franța, Danemarca, Grecia, 

Lituania, Letonia, Luxemburg, Olanda, Suedia, Slovenia, Elveția și Vatican. 

 

Detalii adiționale despre testare pot fi obținute accesând următorul 

link: https://koroonatestimine.ee/en/for-patients/testing-after-a-trip-abroad/  

 

2. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

https://koroonatestimine.ee/en/for-patients/testing-after-a-trip-abroad/


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. 

 

3. 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. 

 

4. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Guvernul Estoniei a anunțat despre relaxarea mai multor restricții, începând cu 31 mai. 

Astfel, regula 2+2 de aflare în spații închise este anulată și va fi înlocuită cu necesitatea 

amplasării uniforme a persoanelor. De asemenea, rămâne obligația de a purta măști în 

spații închise până la o decizie nouă a guvernului. 

 

Învățământul  

Începând cu 17 mai, tuturor copiilor și studenților care au urmat studii la distanță în 

școlile de învățământ general, școlile profesionale și instituțiile de învățământ superior li 

se va permite să revină la învățământul prin contact. 

 

În desfășurarea activităților de învățare, trebuie luate în considerare cerințele generale de 

protecție a sănătății și instrucțiunile și recomandările Ministerului Educației și Cercetării. 

În interior, calitatea aerului trebuie asigurată prin aerisire sau ventilație. 

 

Activitățile sportive 

Începând cu data de 17 mai, toate antrenamentele, sportul, activitățile de lucru pentru 

tineri și activitățile recreative, educația hobby-urilor, pregătirea continuă și formarea de 

perfecționare sunt permise în medii în aer liber pentru grupuri de până la 25 de persoane, 

inclusiv instructorul. Capacitatea maximă de participanți la activitățile menționate la un 

eveniment în același timp este de până la 10 grupuri sau 250 de persoane. 

 

Începând cu 31 mai sunt permise toate activitățile sportive în spații închise cu condiția 

respectării numărului de până la 25 de persoane într-un singur grup și cu un număr de 

până la 200 persoane cu respectarea condiției de 50% din capacitatea de umplere a 

spațiului. 

 

Începând cu 14 iunie în spații închise pot participa până la 600 persoane cu respectarea 

condiției de 50% din capacitatea de umplere a spațiului, iar în spații deschise se permite 

un număr de până la 1000 de persoane. 

 



Băi, spa-centre și piscine 

Începând cu data de 14 iunie, este permisă utilizarea de spa-uri publice, piscine, saune și 

parcuri acvatice, cu condiția ca numărul de vizitatori să nu fie mai mare de 600 de 

persoane cu respectarea condiției de 50% din capacitatea de umplere a spațiului. 

 

Muzeele și centrele expoziționale, serviciile de cult, activități în aer liber 

Începând cu 14 iunie, vizitarea zonelor interioare ale muzeelor și locurilor de expoziții, 

precum și a unităților cu locuri fixe, cum ar fi teatre, cinematografe și locuri de 

conferințe, dar și servicii religioase publice vor fi permise în conformitate cu un plafon 

de 50% pentru ocuparea camerei, dar nu mai mult de 600 de persoane. Vizitatorii pot 

participa la zone în aer liber ale muzeelor și expozițiilor, inclusiv la grădina zoologică, 

ținând cont de limita de ocupare de 50%.  

 

Întreprinderile de alimentație publică  

Mâncarea și băutura în spațiile interioare ale unităților de catering vor fi permise în 

conformitate cu un plafon de 50% pentru ocuparea camerei începând cu 14 iunie, cu 

scoaterea numărului limită la o masă. Cafenelele și restaurantele trebuie să închidă ușile 

clienților la ora 00:00 cel mai târziu. 

 

5. 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  

 

6. INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn 

https://estonia.mfa.gov.md  

 

Ambasada Estoniei în Republica Moldova 

https://bucharest.mfa.ee  
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