
 

MUNTENEGRU: ALERTĂ DE CĂLĂTORIE COVID-19 

 

Data ultimei actualizări: 26.01.2020 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile în perioada 26 ianuarie- 10 februarie) 

 

Autoritățile din Muntenegru au înăsprit restricțiile de intrare pentru persoanele care călătoresc 

din Marea Britanie. Începând cu 25 ianuarie până la 10 februarie, toți călătorii din Marea 

Britanie trebuie să prezinte un rezultat negativ COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore 

înainte de sosire. 

 

Intrarea în Muntenegru este permisă cetățenilor străini, cetățenilor muntenegreni și cetățenilor 

străini cu drept de ședere în Muntenegru fără să prezinte dovada unui test negativ COVID-19. 

Respectiv nu se mai opereaza în baza listelor care impart țările pe categorii galbene sau roșii. 

Persoanele care prezintă simptome trebuie să contacteze autoritățile naționale și să urmeze în 

acest caz instrucțiunile acestora. Zboruri internaționale operează pe aeroporturile Podgorica 

(TGD) și Tivat (TIV). Serviciile feroviare internaționale de călători s-au reluat. Frontierele 

maritime și rutiere internaționale sunt deschise. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Autoritățile au ridicat interdicția de a călători între municipalități în weekend. Restricțiile 

rămase în vigoare la nivel național includ următoarele: 

 

- Deplasarea pe timp de noapte între 22:00-05:00 numai în scopuri esențiale în acest timp, 

cu anumite excepții pentru anumite categorii de persoane. 

- Adunările publice, evenimentele publice, adunările sportive, politice, culturale, artistice 

și private, nunțile, precum și alte evenimente, altele decât activitățile profesionale, 

științifice, de muncă și oficiale sunt interzise, cu respectarea măsurilor prescrise. Sunt 

permise întâlniri publice înregistrate de până la 25 de persoane, care nu durează mai 

mult de 60 de minute. 

- Activitățile din domeniul culturii care implică prezența simultană a mai multor persoane 

în același spațiu (teatre, cinematografe, muzee, galerii) sunt permise, în conformitate cu 

Recomandările pentru cinematografe și Recomandările pentru evenimente culturale 

elaborate de Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru: 

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19  

- Este interzisă participarea și păstrarea a mai mult de patru adulți într-un loc public 

deschis (trotuare, piețe, străzi, parcuri, promenade, plaje etc.). Această măsură nu se 

aplică persoanelor care își îndeplinesc sarcinile regulate de muncă și membrilor 

aceleiași gospodării. 

- Sunt permise slujbe religioase regulate; înmormântările pot avea loc cu până la 10 

participanți 

- Magazinele pot funcționa între 07:00-20:00 

- Unitățile de catering pot activa între orele 07:00-20:00; barurile și cluburile continuă să 

rămână închise. 

 

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19


Toate întreprinderile și serviciile autorizate să funcționeze trebuie să respecte stricte măsuri de 

igienă și distanțare socială. Persoanele trebuie să poarte măști în spațiile publice interioare și 

exterioare și să mențină cel puțin 2 metri (6,5 picioare) de distanță fizică. 

 

Autoritățile ar putea să înăsprească, să extindă, să ridice în continuare sau să modifice orice 

alte restricții, fără un preaviz, în funcție de activitatea bolii în următoarele săptămâni.Detalii 

suplimentare aici: https://mzd.gov.me/vijesti/237460/Vazece-mjere-i-poruka-gradankama-i-

gradanima-za-predstojece-praznike.html  

  

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 
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