
 

ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19 

MUNTENEGRU 

 

Data, ora ultimei actualizări: 30.07.2021 

 

1. STARE DE URGENȚĂ: NU 

Noile măsuri sanitare și restricțiile de circulație complete pot fi consulate și pe pagina de 

internet a Guvernului: https://www.gov.me/en/; a Ministerului Sănătății din 

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

gradanima-za-predstojece-praznike.html sau a Institutului de Sănătate 

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

Condițiile de călătorie și punctele medicale de control sunt disponibile la toate punctele de 

trecere a frontierei din Muntenegru și sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului 

Sănătății și a Institutului pentru Sănătate Publică din 

Muntenegru: https://mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=422471&rType=2

&file=Obavje%C5%A1tenje%20%20zdravstveno%20upozorenje%20IJZCG%2011.01.2021.p

df. 

 

2. RESTRICȚII DE INTRARE ȘI EXCEPȚII PENTRU ANUMITE CATEGORII 

Autoritățile muntenegrene au relaxat restricțiile de călătorie și măsurile sanitare 

existente. 

Începând cu data de 19 iunie 2021, cetățenii tuturor statelor membre UE, Confederației 

Elvețiene, Republicii Moldova, Israelului, Republicii Kazahstan și ai Regatului Norvegiei, 

care sosesc din aceste state, pot intra în Muntenegru doar în baza unui document de călătorie 

valabil. 

De asemenea, cetățenii muntenegreni și cetățenii străinii cu domiciliul/reședința în Republica 

Serbia/Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Republica Albania, Macedonia de Nord, Croația, 

Rusia, Ucraina și Belarus pot intra în Muntenegru fără a prezenta testul tip PCR pentru infecția 

cu virusul SARS-CoV-2, rezultatul pozitiv al unui test serologic – anticorpi clasa IgG sau 

dovada că au fost vaccinați complet împotriva COVID-19, dacă dovedesc că au avut domiciliul 

permanent sau reședința temporară în una din aceste state pentru o perioadă de cel puțin 15 zile 

înainte de intrarea în Muntenegru. 

Toate celelalte persoane, care sosesc din alte state decât cele menționate mai sus pot să 

intre în Muntenegru, prin toate punctele de trecere a frontierei, dacă îndeplinesc una din 

următoarele condiții: 

1) Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 trebuie 

să fie eliberat într-o limbă de circulație internațională, de un laborator oficial înregistrat, cu cel 

mult 72 de ore înainte de intrarea în Muntenegru. 

2) Rezultatul pozitiv al unui test serologic - anticorpi clasa IgG, eliberat de un laborator 

înregistrat, într-o limbă de circulație internațională, cu cel mult 30 de zile înainte de intrarea în 

Muntenegru. 
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3) Rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 - BAT, 

recunoscut reciproc de către Uniunea Europeană (poate fi găsit pe lista reciprocă de teste 

rapide antigenice publicată de Comisia Europeană), eliberat de un laborator autorizat cu cel 

mult 48 de ore înainte de intrarea în Muntenegru. 

4) Dovada privind administrarea completă a schemei de vaccin împotriva COVID-19 trebuie 

să fie eliberată de o instituție medicală oficial înregistrată, într-o limbă de circulație 

internațională, din care să rezulte că vaccinul a fost administrat cu cel puțin 14 zile înainte de 

intrarea în Muntenegru. 

Aceste condiții nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică de 5 ani. 

Toate punctele de trecere a frontierelor Muntenegrului cu statele vecine rămân deschise. La 

intrare, turiștilor străini li se poate solicita la frontieră voucher-ul de la unitatea de cazare sau o 

altă dovadă (Potvrda), care să justifice deplasarea către o anumită destinație/localitate din 

zonele temporar supuse măsurilor specifice carantinei. 

 

Atenție! La părăsirea țării, Poliția poate solicita dovada înregistrării turiștilor pe durata aflării 

lor în Muntenegru (în baza chitanțelor de achitare a taxei de sejur la unitatea de cazare), iar 

în lipsa acestei dovezi de înregistrare se aplică o amendă. 

 

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 

Cetățenii străini aflați în tranzit în Muntenegru nu trebuie să prezinte un test tip PCR negativ, 

dacă fac dovada că stau mai puțin de 12 ore în această țară. 

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 Muntenegrului, conducătorii auto trebuie să respecte 

reglementările afișate la punctele de trecere a frontierei sau pe paginile de internet oficiale ale 

instituțiilor muntenegrene. 

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, carte identitate, titlu de călătorie) 

aflate în termen de valabilitate. 

 Punctele de frontieră deschise: 

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. 

   

MĂSURI PE PLAN INTERN 

În toate localitățile din Muntenegru au fost redeschise din luna mai a.c. parcurile și piețele 

publice, locurile publice în aer liber pentru recreere și activități sportive. A fost reluată 

activitatea: grădinițelor, școlilor și facultăților (program normal), centrelor comerciale, piețelor 

/ tarabelor etc., jocurilor de noroc, precum și activitatea companiilor și antreprenorilor, care își 

desfășoară activitatea în centre de fitness și săli de sport. 

Restricții sanitare sunt menținute pentru: 

 organizarea de întruniri private și publice în aer liber în Muntenegru în prezența a 

maximum 50 de persoane, respectând recomandările Institutului de Sănătate Publică 

(inclusiv obligația de a purta mască și de a menține o distanță de 2 metri); 

 organizarea de excursii și drumeții în aer liber este posibilă pentru grupuri de până la 50 

persoane, cu condiția desemnării unui responsabil de asigurarea respectării măsurilor 

epidemiologice în vigoare; 

 prezența publicului la evenimentele sportive este permisă în anumite condiții (gradul de 

ocupare - de până la 10% din capacitatea locurilor și cel puțin un loc liber între 

spectatori); 

 sunt permise antrenamente de grup în aer liber, de asemenea, pentru maximum 50 de 

persoane. 

 terasele, restaurantele, cafenelele și barurile sunt deschise în toate orașele care nu sunt 

supuse măsurilor sanitare specifice (între orele 7.00-24.00, cu respectarea măsurilor 

sanitare: maxim 4 persoane la o masă, 2 m. distanță între mese). 

 activitatea companiilor și antreprenorilor angajați în comerțul cu produse nealimentare 

și furnizarea de servicii (centre comerciale, magazine de încălțăminte și îmbrăcăminte, 

saloane de înfrumusețare, coafor etc.) este permisă în intervalul orar 07:00 - 22:00. 



 este interzisă activitatea unităților care oferă program muzical, cu participarea 

cântăreților și muzicienilor, cu excepția terasei / grădinii după orele 20:00, precum și 

difuzarea muzicii live (cu asigurarea a nu mai mult de 4 persoane la masă). 

Guvernul Muntenegrului a lansat recent platforma www.covidodgovor.me unde cetățenii 

muntenegreni sau străini, cu domiciliul/reședința permanentă și temporară în Muntenegru, se 

pot înscrie pentru a se programa pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Programarea pentru 

vaccinare se poate efectua și telefonic la numărul 1717. 

Turiștii străini pot efectua, la plecarea din Muntenegru în mod gratuit testul rapid PCR la toate 

punctele de vaccinare special amenajate în principalele localități, dacă condițiile de revenire în 

țara de origine/destinație impun prezentarea unui test PCR negativ. 

 

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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