
 
ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19 

MUNTENEGRU 
 

Data, ora ultimei actualizări: 08.04.2021 
 
1. STARE DE URGENȚĂ: NU 
Deciziile autoritățile muntenegrene privind regimul de intrare și ieșire în/de pe teritoriul 
Muntenegrului, cât și măsuri pe plan intern pot fi găsite pe paginile oficiale ale 
Guvernului Muntenegrului https://www.gov.me/en/ 
Ministerului Sănătății https://mzd.gov.me/vijesti/237460/Vazece-mjere-i-poruka-gradankama-
i-gradanima-za-predstojece-praznike.html 
Institutului de Sănătate Publică https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19 
 

2. RESTRICȚII DE INTRARE ȘI EXCEPȚII PENTRU ANUMITE CATEGORII 
Autoritățile au dispus obligativitatea prezentării la intrarea în Muntenegru a unuia dintre 
următoarele documente: un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV-2, rezultatul pozitiv al unui test serologic-anticorpi clasa IgG sau dovada 
vaccinării cu o a 2-a doză împotriva COVID-19. 
 
Cetățenii muntenegreni și cetățenii străinii din Republica Serbia, Republica Serbia/Kosovo, 
Republica Croația, Bosnia și Herțegovina și Republica Albania pot intra în Muntenegru fără a 
prezenta testul tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 sau dovada că au fost vaccinați cu o a 
2-a doză de vaccin împotriva COVID-19, în conformitate cu măsurile de sănătate în vigoare. 
 
Documentele prezentate de cetățenii muntenegreni și cetățenii străini (cu excepția persoanelor 
din Republica Serbia, Republica Serbia/Kosovo, Republica Croația, Bosnia și Herțegovina și 
Republica Albania), care doresc să intre în Muntenegru, prin toate punctele de trecere a 
frontierei, trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în funcție de tipul documentului ales: 
1) Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 trebuie 
să fie eliberat de un laborator înregistrat și să aibă o valabilitate de 48 de ore. 
2) Rezultatul pozitiv al unui test serologic - anticorpi clasa IgG trebuie să fie eliberat de un 
laborator înregistrat, iar valabilitatea acestuia să nu fie mai mare de 30 de zile. 
3) Dovada privind administrarea celei de-a doua doze de vaccin împotriva COVID-19 trebuie 
să fie eliberată de o instituție medicală și să rezulte că vaccinul a fost administrat cu cel puțin 7 
zile înainte de intrarea în Muntenegru. 
  
Cetățenii muntenegreni și cetățenii străini care locuiesc permanent sau temporar în 
Muntenegru, care nu dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV-2, un rezultat pozitiv al unui test serologic - anticorpi clasa IgG sau dovada 
că sunt vaccinați complet împotriva COVID-19, pot intra în Muntenegru, cu condiția plasării 
în carantină instituționalizată sau în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile. Măsura 
autoizolării implică: 1) prezentarea unei dovezi privind spațiul de cazare la locuința unei 
familii sau în alte facilități de cazare; 2) monitorizarea stării de sănătate a persoanei în cauză, 
precum și a tuturor membrilor de familie/gospodăriei de către serviciul epidemiologic 
competent. 
 
Toate punctele de trecere a frontierelor Muntenegrului cu statele vecine rămân deschise. 
Turiștii străini au posibilitatea de a părăsi municipalitățile de reședință fără restricții 
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suplimentare, inclusiv teritoriul localităților în care a fost introdusă carantina, dacă dețin un 
voucher sau o altă dovadă (Potvrda) care va justifica deplasarea către o anumită destinație sau 
un voucher de cazare la hotel/dețin cazare în locuințe private aflate în afara localităților 
respective. 
Cetățenii români care intenționează să se deplaseze în Muntenegru în perioada următoare 
trebuie să respecte următoarele condiții: 
- prezentarea unui test molecular tip PCR negativ, a cărui valabilitate să nu depășească 48 de 
ore, rezultatul pozitiv al unui test serologic - anticorpi clasa IgG sau dovada că sunt vaccinați 
complet împotriva COVID-19; 
- prezentarea unui pașaport/titlu de călătorie valabil, cu viza de intrare/ieșire, la punctele de 
trecere a frontierei cu Muntenegru. 
  
În conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, anumite categorii de persoane a căror 
prezență în Muntenegru este necesară funcționării normale a serviciilor vitale, precum și 
angajații care au un interes economic determinat, sunt exceptate de la criteriile enunțate 
anterior. Condiții speciale de intrare și deplasare în Muntenegru sunt stabilite de Institutul de 
Sănătate Publică (ISPM) pentru: 

- lucrătorii din domeniul sănătății, cercetătorii în domeniul sănătății și oamenii de știință; 
- persoanele care efectuează sau asigură transportul de pasageri și de mărfuri; 
- diplomații acreditați în Muntenegru, personalul organizațiilor internaționale, personalul 

militar și lucrătorii din asistența umanitară, în îndeplinirea funcțiilor lor; 
- anumite categorii de pasageri aflați în tranzit; 
- persoanele supuse unei măsuri de protecție internațională sau care sosesc în Muntenegru 

din motive umanitare. 
 
3. TRANZITUL 

Este permis tranzitul tuturor cetățenilor străini, în baza pașaportului, fără posibilitatea opririi 
în Muntenegru pentru înnoptare. În cazul tranzitului nu se aplică obligativitatea prezentării 
unui test PCR negativ. 
Frontierele sunt deschise pentru transportul de marfă. Transportatorilor profesioniști de mărfuri 
le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de protecție și să respecte cu strictețe 
măsurile adoptate. 
Conducătorilor auto aflați în tranzit le este interzisă oprirea, staționarea și șederea pe teritoriul 
Muntenegrului și li se înmânează o decizie, la intrarea în Muntenegru, în care este menționată 
denumirea punctului de frontieră de intrare, a punctului de frontieră de ieșire și perioada de 
timp alocată tranzitării Muntenegrului. Conducătorilor auto care au ca destinație Muntenegru 
pentru descărcare/încărcare mărfuri le este interzisă abaterea de la traseu. 

Pentru tranzitarea pe teritoriul Muntengrului, conducătorii auto trebuie să respecte următoarele 

reglementări: 
 pot fi utilizate zonele de odihnă care au implementate măsuri de protecție sanitară și 

dezinfecție. În cazul unor defecțiuni ale mijlocului de transport, conducătorul auto este 
obligat să anunțe Poliția; 

 la ieșirea din mijlocul de transport, conducătorul auto trebuie să păstreze distanța de 2 
metri față de celelalte persoane și să poarte echipament personal de protecție (mască și 
mănuși). 

 În situațiile în care procedura la punctul vamal și la cel de încărcare/descărcare marfă 
presupun staționarea conducătorilor auto pe teritoriul Muntenegrului pentru o perioadă 
scurtă de timp, aceștia trebuie să rămână în cabine și să utilizeze spațiul de odihnă; 



 conducătorii mijloacelor de transport cu o capacitate mica de transport care sunt nevoiți 
să rămână pe perioada nopții pe teritoriul Muntenegrului trebuie să folosească spațiul de 
odihnă din cabină sau se pot utiliza spațiile de odihnă destinate camioanelor. 

 În cazul în care se impune șederea prelungită și cazarea la hotel/motel, conducătorul 
auto este obligat să anunțe Serviciul epidemiologic și să respecte instrucțiunile primite. 

 Turiștilor le este permis să părăsească Muntenegru, fără restricții, prin toate punctele de 
trecere a frontierei în baza documentelor de călătorie (pașaport, titlu de călătorie) aflate 
în termen de valabilitate. 

 

Toate punctele de frontieră la intrarea în Muntenegru sunt deschise, cu excepția următoarelor 

puncte de frontieră rutiere: 
 Šćepan Polje (cu Bosnia - Herțegovina) - Intrarea pasagerilor nu este permisă în 

Muntenegru pe drumul rutier Plužine - Foča. 
 Vraćenović (cu Bosnia - Herțegovina) pe ruta rutieră Nikšić - Bileća, care a fost închis 

începând cu luna februarie a.c. 
 Pe la punctul Metaljka (Bosnia - Herțegovina) pe ruta Pljevlja – Čajniče și pe la 

punctual de frontieră Vuča (cu R. Serbia): Rožaje – Tutin este permisă trecerea 
frontierei doar în intervalul orar 07:00-19:00. 

  
4. MĂSURI PE PLAN INTERN 

 În contextul deteriorării situației epidemiologice din întreaga țară, autoritățile competente au 

anunțat introducerea măsurilor specifice carantinei și înăsprirea sau relaxarea măsurilor 

sanitare și a restricțiilor de circulație în următoarele localități din Muntenegru:  Budva, Tivat, 

Herceg Novi, capitala Podgorica, Cetinje, Niksic, Kotor, Bar, Ulcinj, Pluzine și Pljevlja 

intră în carantină. În aceste municipalități, în prezent sunt în vigoare măsuri sanitare și 

restricții de circulație, inclusiv: interzicerea funcționării centrelor comerciale, școlilor, 

instituțiilor publice și a piețelor publice.  

În toate localitățile din Muntenegru sunt în vigoare următoarele restricții sanitare: 

- companiile comerciale și antreprenorii independenți (piețe, supermarketuri, hipermarketuri, 

centre comerciale, tarabe / tarabe etc.), inclusiv piețele în are liber, precum și autoritățile de 

stat, administrația publică centrală și locală, instituțiile publice și alte entități ce prestează 

servicii publice, bănci, oficii poștale și alte persoane juridice, care furnizează în mod direct 

servicii cetățenilor în ghișeu, sunt obligate să desemneze una sau mai multe persoane care vor 

fi responsabile pentru respectarea măsurilor sanitare (purtarea măștii de protecție, folosirea 

dezinfectanților și păstrarea distanței fizice de cetățeni în aceste facilități). 

- interzicerea adunărilor și a oricăror altor întruniri de persoane în clădirile rezidențiale a 

persoanelor, care nu sunt membre ale aceleiași gospodării. 

- interdicția vizitării persoanelor care primesc tratament staționar în unitățile medicale și a 

persoanelor aflate/internate în instituțiile de asistență socială și de protecție a copilului; 

- interdicția aflării a mai mult de patru persoane, indiferent de vârstă, în locurile 

publice/deschise (piețe, străzi, promenade, plaje etc.) 

- ceremoniile religioase din lăcașurile de cult, cu participarea fizică a credincioșilor, se 

desfășoară cu asigurarea a cel puțin 10 m2 de spațiu între persoane. Ceremoniile religioase din 

spațiile deschise, cu participarea fizică a credincioșilor, se desfășoară cu asigurarea a cel puțin 



4 m2 între persoane. În cazul ceremoniilor funerare este permisă participarea a maxim 10 

persoane, cu respectarea obligatorie a măsurilor sanitare de purtare corespunzătoare a măștii. 

- în restul cazurilor este obligatorie respectarea măsurilor sanitare privind purtarea corectă a 

măștii și menținerea unei distanțe de 2 metri între persoane. Aflarea în spații închise a 

persoanelor ce nu aparțin aceleiași familii/gospodării este permisă pentru cel mult de 30 de 

minute. 

Autoritățile muntenegrene recomandă insistent identificarea unor modalități pentru ca angajații 

din companiile publice și private să aibă posibilitatea de a lucra de la domiciliu (telemuncă). 

 
5. 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 
 
Telefonul de urgențe operaționalizat de Ministerul Sănătății din Muntengru este: +382 68 815 
759. 
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