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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.
• 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 IN 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-kwarantannyfor-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-wpubliczny
-transport-zbiorowym-și-scutiri-de-obligația-de-carantinășoferi-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
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 SARSCoV-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 27 martie - 09

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

