
ALERTĂ DE CĂLĂTORIE COVID-19 

ROMÂNIA 

 

Data ultimei actualizări: 30.07.2021 

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

România. 

 

1. STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

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

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 730 din 8 iulie 2021 a fost prelungită starea de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021.  

 

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, 

pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană). 

Sunt scutite de la măsura carantinei persoanele care fac dovada vaccinării (10 zile de la 

încheierea schemei), precum și cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile.  

 

Totodată, atragem atenția că, pot fi exceptate de la măsura carantinei persoanele care vin din 

zona verde și  rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile și prezintă testul 

RT-PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în România sau îmbarcării. Alte 

excepții de la măsura carantinei, sunt menționate în HCNSU nr. 43 și pot fi consultate la adresa 

disponibilă mai jos. 
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-

2021/file?fbclid=IwAR1t5FUDudBED4OToeMj6niFBNqUgmckC10iB1vM_o4IyNxvUdSxPUapZ5g 

 

Cetățenii români care revin în România din străinătate și au petrecut ultimele 14 zile într-o zonă 

verde (inclusiv Republica Moldova) nu sunt plasați în carantină (nu trebuie să facă dovada 

vaccinării sau încadrării în excepțiile prevăzute de legislație). 

 

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 

https://www.facebook.com/ambmdro/
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file?fbclid=IwAR1t5FUDudBED4OToeMj6niFBNqUgmckC10iB1vM_o4IyNxvUdSxPUapZ5g
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file?fbclid=IwAR1t5FUDudBED4OToeMj6niFBNqUgmckC10iB1vM_o4IyNxvUdSxPUapZ5g


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 eliminate restricțiile de circulație noaptea, ceea ce înseamnă libera 

circulație și după ora 22.00.  

 

Hotărârea Guvernului României privind prelungirea stării de alertă este disponibilă la adresa: 

 HG nr. 730 din 8 iulie 2021: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244237  

 

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea Listei cu 

clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, precum și a proiectului 

pilot pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 cu sprijinul echipelor 

canine special pregătite este disponibilă la adresa:  

 HCNSU Nr. 46 din 15 iulie 2021: https://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2575-

hotararea-cnsu-nr-46-din-15-07-2021/file  

 

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

 https://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2575-hotararea-cnsu-nr-46-din-15-07-

2021/file 

 

6. INFORMAȚII DE CONTACT 

 

Ambasada Republicii Moldova la București 

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

 

Ambasada României la Chișinău 

https://chisinau.mae.ro/contact 

 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-contact-60.html
https://romania.mfa.gov.md/
https://chisinau.mae.ro/contact
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