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

aprilie 2021.  

2. CONDIŢII ŞI RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL REPUBLICII 
MOLDOVA  

În conformitate cu Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 

(punctul 1), începând cu 5 martie 2021, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, 

se instituie obligativitatea prezentării, la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în 

Republica Moldova, a rezultatului testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore 

înainte de intrare. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile: română, 

engleză sau rusă.  
 
Excepții de la prevederile acestui punct sunt: 
- copiii sub 5 ani; 
- 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; 
- 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; 

- 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; 
- persoanele în tranzit; 

- persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19. 
 
Cetățenii Republicii Moldova care nu vor deține rezultatul testului PCR COVID-19 

negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de sosire, vor fi obligați să îndeplinească Fișa 
epidemiologică și să respecte regimul de autoizolare de 14 zile, indiferent de zona din 

care sosesc. 

Pentru informații suplimentare, consultați pagina Guvernului Republicii Moldova, 
Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 47 din 26 februarie 
2021.  

 

https://romania.mfa.gov.md/ro/content/regimul-de-intrare-tranzitare-%C8%99i-ie%C8%99ire-de-pe-teritoriul-republicii-moldova
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


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;  

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. 



 

 

3. INFORMAȚII DE CONTACT 

 

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

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

https://romania.mfa.gov.md/
https://chisinau.mae.ro/contact

