
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 

 

Mai multe detalii privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru toate 

categoriile de persoane pot fi consultate la următoarea adresă:  

👉https://www.border.gov.md/conditii-de-

calatorie?fbclid=IwAR29xJmliI33SsVQPr_bTqu1GNLJp9_a2qtcgCWSIe6gZ5ompoMblNPfVLg 

 

2. CONDIŢII ŞI RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc 

următoarele condiţii: 

 

a) posedă un document de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă 

prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel; 

 

b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil ori 

buletin de identitate pentru refugiaţi sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară, dacă prin 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel; 

 

c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace 

corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcere în ţara de 

origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea; 

 

d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi 

teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit; 

 

e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare 

în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili; 

 

f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică; 

 

g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova. 

 

Poliţiştii de frontieră au dreptul să solicite justificarea scopului intrării străinilor în 

Republica Moldova, care sunt obligaţi să prezinte următoarele documente: 

a) pentru călătorii de afaceri: 

- o invitaţie din partea unei întreprinderi, organizaţii sau a unei instituţii; 

- documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, 

bilete  sau invitaţii de participare la expoziţii); 

b) pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire: 

- un document ce atestă înscrierea la o instituţie de învăţământ sau la alte forme de instruire; 

- carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului; 

c) pentru călătorii turistice sau motive personale: 

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.border.gov.md/conditii-de-calatorie?fbclid=IwAR29xJmliI33SsVQPr_bTqu1GNLJp9_a2qtcgCWSIe6gZ5ompoMblNPfVLg
https://www.border.gov.md/conditii-de-calatorie?fbclid=IwAR29xJmliI33SsVQPr_bTqu1GNLJp9_a2qtcgCWSIe6gZ5ompoMblNPfVLg


- document justificativ privind cazarea la hotel, invitaţia din partea gazdei în care se va consemna 

adresa cazării invitatului; 

- confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document 

corespunzător indicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă; 

- biletul de întoarcere sau de circuit; 

d) pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive, cu ocazia unor 

evenimente religioase sau în alte scopuri: invitaţii, bilete de intrare, programe în care să fie 

înscris, acolo unde este posibil, numele organizaţiei-gazdă şi durata vizitei sau orice alt document 

corespunzător care să indice scopul vizitei; 

e) pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării şi repatrierii membrului de 

echipaj – actul de identitate al personalului navigant. 

La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului 

de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului 

Republicii Moldova. 

 

3. MĂSURA CARANTINEI 

 

În continuare măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de 

stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se vor aplica în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr.54 al CNESP din 29 aprilie 2021. 

 

👉 Se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în 

Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 

ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării 

pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea 

trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. 

Termenul de 72 de ore se va calcula din ora prelevării probelor/ efectuării testului indicată în 

actul confirmativ de efectuare al testului. 

 

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

deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, 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 până la 14 ani, 

fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de 

reprezentantul legal sau însoţitorul. 

 

Excepţie de la prevederile de mai sus, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în 

cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă: 

 

1)   copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani; 
 

2) conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă 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. 

Calitatea de transportator se constată la exercitarea nemijlocită a atribuțiilor de serviciu, în 

momentul traversării frontierei de stat, cu prezentarea unui document eliberat în acest scop, cum 

ar fi: permisul de conducere/certificatul de competență profesională, foaia de deplasare; 

https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr._54_din_29.04.2021_red.pdf


licența(legitimația)/certificatul/lista membrilor de echipaj al aeronavei; rolul de echipaj al 

navelor; lista personalului însoțitor la bordul trenului. 

 

3) persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după 

caz (cu prezentarea documentelor confirmative). 

Notă: Se consideră călătoriile din motive de sănătate sau umanitare atât întreprinse pe teritoriul 

Republicii Moldova, cât și din Republica Moldova pe teritoriul altui stat. 

Călătoria din motive de sănătate se confirmă la prezentarea unui act/document oficial (sau copia 

acestuia) eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist, ce 

confirmă tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratament balneo-

sanatorial, stomatologic etc., ce urmează a fi efectuat. 

Notă: După caz, dacă persoana, urmare a stării precare de sănătate (deficiențe de deplasare, 

instabilitate la deplasare, boli grave) necesită a fi însoțită, excepția de la obligativitatea respectării 

regimului de autoizolare, se aplică și în privința persoanei însoțitoare. 

Călătoria din motive umanitare se confirmă la prezentarea (în original sau copie) a certificatului 

de deces, actului/documentului privind constatarea decesului, actului/documentului eliberat de 

instituția medicală privind starea de sănătate a rudei apropiate. 

Notă: Se consideră motive umanitare cazurile de deces a unei rude apropiate, necesitatea îngrijirii 

unei rude apropiate aflată în etate sau ca urmare a unei îmbolnăviri subite grave, transportarea 

persoanei cu probleme locomotorii, însoțirea cadavrului/defunctului. 

 

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/participarea la concursuri sau 

olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru 

reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal. 

 

5) 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;  

 

6) persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă 

confirmarea delegării în străinătate emisă în numele persoanei juridice rezidente a Republicii 

Moldova, în baza invitației sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate, sau 

ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova; 

 

7) lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum 

şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac 

dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi. 

 

8) posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate 

acestora – stabilite conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, 

inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi 

organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul 

implicat în asigurarea ajutorului umanitar. 

În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de 

coordonare/informare din partea autorităților administrației publice centrale sau locale ale 

Republicii Moldova. 



 

9) sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și 

cantonamente, precum și membrii delegațiilor sportive sau însoțitorii acestora (părinții sau 

reprezentații legali ai copiilor minori). 

 

10) persoanele în tranzit. Itinerarul tranzitării este stabilit de către Poliția de Frontieră. 

Calitatea de străin sau apatrid în tranzit se va confirma urmare a declarației verbale privind 

intenția de a tranzita teritoriul Republicii Moldova și prezentării documentelor confirmative care 

atestă faptul acceptării străinului/apatridului în țara de destinație (deținerea cetățeniei statului de 

destinație, permisului de ședere, actelor confirmative deplasării în interes profesional/de 

serviciu/medical/umanitar, documente ce atestă calitatea de membru de familie al cetățeanului 

statului de destinație, etc.). 

Notă: Se permite tranzitarea prin aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul 

zborurilor cu escală, cu condiția nepărăsirii zonei de tranzit a aeroportului, deținerii vizei de 

tranzit aeroportuar, după caz, precum și a controlului actelor de călătorie la rutele cu risc sporit de 

migrație ilegală. În cazul tranzitului aeroportuar, nu se eliberează „Itinerarul tranzitării teritoriului 

Republicii Moldova”. 

 

11) persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica 

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

sens; 

 

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

prezentat în una din limbile română, engleză, germană, italiană sau rusă. 

 

13) persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina) prin 

punctele de trecere rutiere sau persoanele cărora nu li s-a autorizat ieșirea din Republica Moldova 

ori nu li s-a autorizat scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri. 

 

!!!Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim, după a 

10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ. 

4. 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

