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Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

STARE DE URGENȚĂ: La 13 ianuarie curent, Consiliul de Miniștri al Italiei a 

aprobat prelungirea, până la 30 aprilie 2021, a stării de urgență instituită anterior pe 

întreg teritoriul Republicii Italiene. Totodată, prin același decret au fost introduse 

dispoziții suplimentare care au ca scop limitarea răspândirii infecțiilor cu Covid 19. 

Prevederile acestui act normativ se vor aplica din 16 ianuarie și vor fi în vigoare 

până la 5 martie 2021; 

RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: Rămâne în continuare interzisă intrarea în 

Italia a persoanelor care în ultimele 14 zile au vizitat sau tranzitat un șir de state, 

inclusiv Republica Moldova, cu excepția celor care vor prezenta următoarele motive 

doveditoare: a) muncă; b) urgență absolută; c) sănătate; d) studiu; e) întoarcerea la 

domiciliu sau la reședință. Aceste persoane vor completa o declarație pe propria 

răspundere  la îmbarcare sau la intrarea în țară 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 

). 

CATEGORIILE EXCEPTATE cărora li se permite intrarea în Republica Italiană, 

chiar dacă au călătorit în ultimele 14 zile în statele restricționate, 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.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Este permis tranzitarea teritoriul Republicii 

Italiene pentru cei care revin spre propriul domiciliu/țara de origine; 

MĂSURI PE PLAN INTERN: Pentru perioada 16 ianuarie - 5 martie 2021, pe întreg 

teritoriul Italiei se vor aplica următoarele măsuri restrictive: 

- până la 15 februarie 2021, rămâne în vigoare interzicerea deplasărilor între regiuni 

sau provincii autonome, cu excepția celor motivate de necesități de muncă, situații de 

urgență sau de sănătate. De asemenea, este interzisă circulația pe întreg teritoriul Italiei 

între orele 22.00-05.00. În continuare se acceptă întoarcerea la reședință sau domiciliu;  

- vizita la rude sau prieteni va fi permisă între orele 05.00 - 22.00, o dată pe zi - maxim 

două persoane (cu excepția minorilor cu vârsta sub 14 ani, a persoanelor cu dizabilități 

și a persoanelor din aceeași locuință care nu sunt autosuficiente) și doar în cadrul 
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aceleiași regiuni pentru zona galbenă și în cadrul aceleiași comune/oraș pentru zonele 

portocalii și roșii; 

- vor fi permise deplasările în cadrul aceleiași localități, între orele 05.00-22.00 și în 

afara localităților cu mai puțin de 5.000 de locuitori, pe o rază de 30 km, fără a putea 

merge în capitale de provincie; 

- începând cu data de 18 ianuarie 2021, liceele și universitățile vor adopta forme 

flexibile în organizarea activităților didactice astfel încât prezența elevilor/studenților 

în clase să fie de minim 50/% și maxim 75%. Pentru grădinițe, școli elementare și 

gimnazii procesul educațional se va desfășura cu prezența 100%; 

- a fost stabilită așa-numita zonă „albă” - regiunile în care timp de trei săptămâni 

consecutive numărul de infecții va fi mai mic de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori. În 

zona „albă” nu se vor aplică măsurile restrictive prevăzute pentru zonele galbene, 

portocalii și roșii, dar toate activitățile se vor desfășoară conform protocoalelor 

specifice; 

- în zonele roșii și portocalii barurile, restaurantele, patiseriile vor fi închise pentru 

public. În regiunile care vor rămâne în zona galbenă, acestea vor fi deschise până la ora 

18.00, cu obligația de a nu depăși 4 persoane la o masă. În zonele albe acestea se pot 

redeschide și pentru cină. Totodată, rămâne permisă livrarea produselor la domiciliu; 

- stațiunile de schi vor fi închise până pe 15 februarie; 

- sălile de sport și piscinele rămân încă închise, dar este permisă practicarea sportului în 

aer liber. La fel sunt permise competițiile sportive la nivel de profesioniști, dar cu 

aprobarea Comitetului Olimpic Național și a federațiilor de profil, organizate în spații 

semiînchise sau deschise și fără participarea publicului;  

- muzeele se vor redeschide doar în zonele albe și galbene, însă numai în timpul 

săptămânii, cu un mecanism de rezervare prealabilă a biletelor. În zonele portocalii și 

roșii, muzeele vor rămâne închise. Cinematografele și teatrele sunt închise. 

 

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: 

• http://www.viaggiaresicuri.it/ 

• 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  

 

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 italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte  
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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  
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