
ALERTĂ DE CĂLĂTORIE COVID-19 

 REPUBLICA MOLDOVA 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova în România. 

1. STARE DE URGENȚĂ: NU 
Potrivit Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 42 din 13 

ianuarie 2021 este instituită starea de urgență în sănătate publică valabilă până pe 15 
februarie 2021.  

2. CONDIŢII ŞI RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL REPUBLICII 
MOLDOVA  

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale stabileşte lista ţărilor cu risc 

epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone: roşii şi 

verzi. Lista este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate 

în zone roşii şi verzi, se actualizează o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi intră în vigoare 

în ziua de luni a săptămânii următoare.  

Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei 

de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.  

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi 

vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi 

obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul când punctul 

de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost 

tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este 

considerată ca venită din zona roşie, respectiv, completează fişa epidemiologică şi este 

obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.  

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a 

frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca 

zonă roşie cu următoarele excepţii:  

1. membrii de familie ai cetăţenilor RM;  

2. persoanele care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document 

echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;  

3. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de 

şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat 

cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;  
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4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în 

unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care 

se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu 

prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal 

sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;  

5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;  

6. persoanele care activează în calitate de cadre didactice în Republica Anexa nr. 1 la 

Hotărîrea nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 

publică Moldova;  

7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate 

acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de 

către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor 

diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republică 

Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;  

8. persoanele în tranzit, inclusiv cele repatriate ca urmare a acordării protecţiei consulare. 

Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;  

9. persoanele care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, 

după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);  

10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din 

România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din 

Republica Moldova;  

11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care 

efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost 

care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi 

personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de 

deservire ale garniturilor de tren;  

12. jurnaliştii acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de 

către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.  

13. persoanele care sunt citate de instantele de judecată/organele de drept din Republica 

Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, dovedit prin documente confirmative în 

acest sens;  

14. persoanele care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituţiile 

publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens 

(programări, invitaţii etc.);  

15. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19. 



Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi 

vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod 

obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de 

a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În 

cazul minorilor pînă la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este 

completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoţitorul.  

 
3. MĂSURA CARANTINEI 

Excepţie de la măsura carantinei se stabileşte pentru următoarele categorii de 

persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare 

febrilă:  

1. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a 

vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe 

scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale 

aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;  

2. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, 

după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);  

3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în 

unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care 

se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu 

prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal 

sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;  

4. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de 

şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat 

cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;  

5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară 

prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a 

Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin 

de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;  

6. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, 

precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările 

menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;  

7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate 

acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de 

către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor 



diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica 

Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;  

8. persoanele în tranzit;  

9. jurnaliştii, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de 

către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.  

10. persoanele care sunt citate de instantele de judecată/organele de drept din Republica 

Moldova precum şi reprezentanţii lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest 

sens;  

11. persoanele care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituţiile 

publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens 

(programări, invitaţii etc.);  

12. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19. 

 

4. MĂSURI PE PLAN INTERN 
Este funcțional procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ. 
 

Se mențin, începând cu 16 ianuarie 2021, următoarele interdicții și restricții, respectiv se 

permit următoarele activități: 

- Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri 

mai mari de 3 persoane; respectarea distanței fizice de 1 metru este obligatorie, indiferent 

de numărul de persoane prezente în locurile publice; 

- Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 ani în afara domiciliului și în 

spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interes de 

serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă; (ii) deplasărilor pentru 

asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi 

amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu poate fi amânată; 

- Interzicerea prezenței pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri 

de distracții și zone de agrement; 

- Interzicerea activității cluburilor de noapte, indiferent de denumirea unității 

comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.); 

- Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de administrație 

publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile 

de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, 

centre comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de 

trecere a frontierei de stat, în intervalul orar 22:00-07:00; 



- Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta 

cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură; 

- Se permite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui 

număr mai mic de 50 de persoane. Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul 

instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție; 

- Se permite organizarea întrunirilor/ reuniunilor în grup, cu participarea unui număr 

mai mic de 50 de persoane; 

- Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în 

unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. 

- Se permite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor în incinta instituțiilor 

teatrale; 

- Se permite, începând cu 16 ianuarie 2021, desfășurarea etapei locale a 

olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența fizică a persoanelor în incinta 

instituțiilor de învățământ; 

- Se permite, începând cu 16 ianuarie 2021, reluarea competițiilor sportive fără 

spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către federațiile sportive naționale 

de ramură; 

- Se permit organizarea și desfășurarea, la 22 ianuarie 2021, a celui de-al XIX-lea 

congres de alegere a conducerii Federației Moldovenești de Fotbal. 

 

5. INFORMAȚII DE CONTACT 

Mai multe informații pot fi găsite pe: 

www.msmps.gov.md/ 

www.gov.md 

www.mfa.gov.md 

 
Ambasada Republicii Moldova la București 
https://romania.mfa.gov.md/ 

Ambasada României la Chișinău 
https://chisinau.mae.ro/contact 
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