
ALERTĂ DE CĂLĂTORIE COVID-19 

ROMÂNIA 

 

Data ultimei actualizări: 11.06.2021 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în 

România. 

 

1. STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

2. RESTRICȚIILE DE INTRARE ÎN ROMÂNIA – ELIMINTATE DIN 01 IUNIE 2021  

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 38 din 9 iunie 2021 a fost prelungită starea de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021. În baza acestei hotărâri, punctul 

de trecere a frontierei României cu Republica Moldova, de la Rădăuţi - Prut este redeschis.  

 

Începând cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea în România a cetățenilor 

străini și apatrizilor. Prin urmare, toți cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte 

biometrice, pot intra în România, indiferent de scopul călătoriei.  

 

3. MĂSURA CARANTINEI 

 

Măsura carantinei se instituie pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în România, 

indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova. 
Prin excepție, pot fi scutite de măsrura carantinei persoanele care fac obiectul prevederilor 

Hotărârilor CNSU nr. 28, 35 și 36 și anume:  

 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;  

 

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 

90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv 

la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de 

anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei 

de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data 

intrării în țară;  

 

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ 

al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;  

 

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore 

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

teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

  

e)  abrogat prin Hotărârea CNSU nr.36/2021 

 

f) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare 

de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult 

de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;  

 

https://www.facebook.com/ambmdro/


g) conducătorii auto prevăzuți la lit. f), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din 

statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al 

Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace 

individuale sau în cont propriu;  

 

h) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi 

personalul feroviar; i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație 

interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către 

angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional şi a echipamentelor 

individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde 

poate fi contactat în perioada dintre voiajuri; 

  

j) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor 

încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile 

contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național; Pagina 3 din 4 k) reprezentanții 

companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă 

la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe 

teritoriul național;  

 

l) persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, 

mentenanță, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, științific, economic, 

apărare, ordine publică şi securitate națională, transporturi, precum şi persoanele care desfășoară 

activități profesionale specifice în domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile 

contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi 

inspectorii organismelor internaționale;  

 

m) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice 

acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, 

personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al 

României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor 

acestora;  

 

n) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe 

teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează 

aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;  

 

o) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a 

participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua 

activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un 

contract valabil cu un club sportiv din România;  

 

p) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui 

contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă rezultatul negativ 

al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore 

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

teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);  

 

q) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 

teritoriul tării;  

 



r) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în 

procedură accelerată;  

 

s) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara 

teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat 

cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum 

și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;  

t) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau 

Republica Moldova; 

u) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, 

care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România, fac naveta zilnic către 

acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori 

pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe 

teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea 

sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori. 

Totodată, persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 

de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-

2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de 

transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace 

proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu 

informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa 

declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a 

patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României. 

 

Prin excepție, cetățeniilor străini și apatrizi care sosesc în România în vederea participării la 

meciurile de fotbal din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal EURO 

2020 și fac dovada prin prezentarea biletelor în format letric sau electronic, le sunt aplicabile 

prevederile urmatoare în sensul în care excepțiile de la măsura carantinei se dispun raportat la 

clasificarea țărilor/teritoriilor din care sosesc în funcție de riscul epidemiologic: 

a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona verde nu se instituie măsura 

carantinei;  

b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele galbenă și roșie se instituie 

măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru o perioadă 

de 14 zile.  

 

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  

 

Potrivit art. 6 pct. 1) lit. (d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 

194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată cu completările ulterioare, în 

cazul străinilor aflați în tranzit - intrarea pe teritoriul României poate fi permisă dacă prezintă 

garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi 

teritoriul României – având acte doveditoare în acest sens;    

 

Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de 

limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.). 

Totodată având în vedere că legislația română nu stipulează expres lista actelor justificative, 



recomandăm consultarea  autorităților Poliției de Frontieră a României, pentru a verifica 

condițiile de călătorie instituite, precum și actele justificative solicitate 

(https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-contact-60.html).  

 

La fel, este cazul să vă asigurați, din timp, că țara de destinație finală sau de tranzit, în această 

perioadă nu are careva restricții instituite la călătorii pentru cetățenii Republicii Moldova, în 

contextul pandemiei cu virusul COVID19, pentru a putea prezenta această informație 

autorităților de frontieră la momentul trecerii, la fel și documentele doveditoare privind dreptul 

de intrare în țara respectivă.  

 

5. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE 

 

Din 15 mai se renunță la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice exterioare, 

cu câteva excepții - zone aglomerate precum târguri, piețe sau stațiile pentru transportul în 

comun. Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea 

anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, purtarea măștii de protecție, astfel încât să 

acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în 

toate spațiile publice închise. 

 

De asemenea, au fost elimine restricțiile de circulație noaptea, ceea ce înseamnă libera circulație 

și după ora 22.00.  

 

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență sunt disponibile la adresele: 

HCNSU nr. 28 din 14 mai 2021:  

http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2447-hotarare-cnsu-nr-28-din-14-05-2021-modificare-

hcnsu-9/file  

HCNSU nr. 32 din 27 mai 2021:  

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-32-din-27-05-2021  

HCNSU nr. 35 din 29 mai 2021:  

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--24015.html 

HCNSU nr. 36 din 3 iunie 2021:  

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-36-din-03-06-2021-a-cnsu 

 

Lista statelor clasificate în zone de risc este disponibilă la adresa: 

www.insp.gov.ro  

 

6. INFORMAȚII DE CONTACT 

 

Ambasada Republicii Moldova la București 

https://romania.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada României la Chișinău 

https://chisinau.mae.ro/contact 
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