
 
ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19 

MUNTENEGRU 
 

Data, ora ultimei actualizări: 29.12.2020, ora: 09:00 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în 
România 
 
1. STARE DE URGENȚĂ: NU 
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE 
 
Începând cu data de 22 decembrie 2020, autoritățile muntenegrene au introdus măsuri sanitare 

noi, (pentru următoarele 14 zile, cu posibilitatea prelungirii). Astfel, intrarea in Muntenegru 

din data de 25 decembrie 2020 se face numai în bază de pașaport aflat în termen de valabilitate 

și test tip PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. 

Se recomandă tuturor cetățenilor români, care intenționează să se deplaseze în Muntenegru în 

perioada următoare, să nu staționeze mai mult de 12 ore în țări/zone aflate pe lista galbenă, iar 

la punctele de trecere a frontierei să prezinte testul tip PCR negativ pentru infecția cu SARS-

CoV-2 (valabil 72 ore) și pașaportul pentru a evita să fie plasați în autoizolare/carantină 

instituționalizată. 

 

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

străini cu drept de ședere în Muntenegru în următoarele condiții: 

 

- prezentarea pașaportului valabil și a rezultatului negativ al testului tip PCR, nu mai vechi de 

72 ore; 

- au reședința în una din statele/regiunile incluse pe „lista verde″ sau, anterior sosirii în 

Muntenegru, - au avut o ședere de minim 15 zile într-un stat inclus pe „lista verde″; 

- nu au avut reședința/nu au călătorit în state/regiuni care nu sunt incluse pe „lista verde”, cu 15 

zile înaintea sosirii în Muntenegru; 

- anterior intrării în Muntenegru, persoana nu a călătorit în state/ regiuni care nu se regăsesc pe 

„lista verde”, cu excepția tranzitului (fără oprire și dovedit prin datele de intrare/ieșire 

certificate prin ștampila poliției de frontieră). 

 

Notă: „Lista verde″ include statele membre UE și alte state, conform evoluției situației 
epidemiologice, actualizată periodic de Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru/ISPM- 
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju, 
respectiv pe pagina de internet al Guvernului Republicii Muntenegru (la moment Republica 
Moldova se afla pe lista roșie).  

 

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

următoarelor puncte de frontieră rutiere: 

 

https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju


- Vuča (cu Republica Serbia) pe drumul rutier Rožaje - Tutin, închis începând cu luna iunie 

a.c. 

 

- 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.. 

 

- Este permisă trecerea frontierei pe la punctul Metaljka (Bosnia - Herțegovina) pe ruta Pljevlja 

– Čajniče doar în intervalul orar 07:00-19:00. 

 

Pasagerilor le este permis să părăsească Muntenegru, fără restricții, prin toate punctele de 

trecere a frontierei în baza unor acte de călătorie aflate în termen de valabilitate. 

 

3. CATEGORIILE EXCEPTATE 

 

În conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, anumite categorii de persoane a căror 

intrare în Muntenegru este necesară funcționării normale a serviciilor vitale și angajații care 

reprezintă un interes economic determinat reprezintă excepții de la criteriile enunțate anterior. 

Condițiile speciale de intrare și deplasare în Muntenegru sunt stabilite de Institutul de Sănătate 

Publică 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.  

 

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL 

 

Este permis tranzitul pentru persoanele sosite din state cu rata de cazuri active de peste 25 la 

100.000 de locuitori, fără posibilitatea opririi în Muntenegru pentru înnoptare, precum și 

pentru persoanele care au reședința în statele/regiunile vecine, incluse în Lista galbenă, cu 

obligația de a deține un test tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2. 

 

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 interzis să se abată de la traseu. 

 

Pentru tranzitarea pe teritoriul Muntenegrului, 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. 

 

5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

În toate localitățile din Muntenegru, în cazul aflării/deplasării în spațiul public trebuie 

respectate următoarele măsuri: 

- Purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile închise și deschise, inclusiv 

pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani, cu excepția plajelor și a parcurilor naționale, sub 

rezerva respectării distanței fizice. Companiile și antreprenorii angajați în comerțul cu 

amănuntul (piețe, supermarketuri, hipermarketuri, centre comerciale etc.), precum și din 

instituții de stat, instituții ale administrației publice centrale și locale, instituții publice și alte 

entități care prestează servicii de utilitate publică, bănci, oficii poștale și alte entități juridice, 

care furnizează în mod direct servicii cetățenilor în sălile de ghișeu, sunt obligate să desemneze 

una sau mai multe persoane responsabile pentru efectuarea controlului referitor la purtarea 

măștilor de protecție la intrarea în aceste facilități și respectarea măsurii distanțării sociale 

minime reciproce. 

- adunarea persoanelor este limitată la maximum 40 de persoane în locuri publice deschise și la 

20 de persoane în interior, cu obligația de a respecta o distanță fizică de cel puțin doi metri. 

- adunarea  pentru participarea la evenimente publice și la alte acțiuni social-culturale și 

artistice este limitată la maximum 100 de persoane în locuri publice deschise și 50 de persoane 

în locuri publice închise, cu obligația organizatorilor de a asigura: organizarea evenimentului 

fără posibilitatea de a sta în picioare, respectarea distanței fizice de cel puțin doi metri între 



persoanele care nu sunt membre ale unei gospodării comune/familii, purtarea măștilor de 

protecție și dezinfectarea mâinilor la sosirea la locul de desfășurare; 

- prezența spectatorilor la evenimentele sportive este interzisă; 

- adunările religioase în locuri publice deschise sunt interzise, cu anumite excepții. 

- evenimente private (nunți, zile de naștere etc.). 

- organizarea de excursii școlare, evenimente cu caracter instructiv-educațional etc. 

- modul și programul de lucru al unităților de alimentație trebuie organizat astfel încât să fie 

respectate măsurile epidemiologice în vigoare, inclusiv: se permite ca maximum 2 persoane să 

se afle la o singură masă atât în interiorul, cât și în exteriorul facilităților (care dispun de terase, 

grădini etc.); 

- obligația de a respecta cu strictețe o distanță de cel puțin un metru între persoanele care stau 

la mese, inclusiv în fața și în spatele celuilalt. 

- organizarea de întâlniri/reuniuni în clădirile rezidențiale pentru persoanele care nu sunt 

membre ale unei gospodării comune/familii. 

  

6. 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 

 

7. 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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