
ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19 

SERBIA 

Data, ora ultimei actualizări: 30.07.2021 

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

în România 

1. STARE DE URGENȚĂ: NU, este declarată epidemie COVID-19. 

2.  RESTRICȚII DE INTRARE 

 

Începând cu data de 25 iunie 2021 autoritățile din Republica Serbia permit intrarea pe 

teritoriul acestui stat a persoanelor care fac dovada efectuării a schemei complete de 

vaccinare anti-COVID- 19 fără a mai solicita prezentarea unui test molecular tip PCR cu 

rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (dovada se face prin prezentarea 

certificatului de vaccinare emis de autoritățile române competente). De asemenea, pot intra 

pe teritoriul Republicii Serbia fără a prezenta un test PCR negativ sau alte documente 

medicale cetățenii străini minori (cu vârsta de până la 18 ani). 

Persoanele care nu se află în situațiile de mai sus și care doresc să călătorească în Serbia pot 

intra pe teritoriul acestui stat doar în cazul în care prezintă un test molecular tip PCR cu 

rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, a cărui valabilitate să nu 

depășească 48 de ore de la momentul eliberării rezultatului, emis de laboratoarele acreditate 

din statul de proveniență. Lista laboratoarelor de specialitate acreditate de Ministerul 

Sănătății din România poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului 

Sănătății: http://www.ms.ro/centre-testare/. 

În situația unei întârzieri care nu a putut fi evitată, determinată de motive obiective care pot 

fi demonstrate (precum întârzierea mijlocului de transport) se permite intrarea cetățenilor 

străini pe teritoriul Republicii Serbia dacă valabilitatea testului negativ nu este mai mare de 

72 de ore de la momentul recepționării rezultatului. 

Cetățenii străini care sosesc din Statele Unite ale Americii pot intra pe teritoriul Republicii 

Serbia dacă prezintă fie un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2, fie un test rapid antigen FIA (antigen FIA Rapid test) cu rezultat 

negativ, nu mai vechi de 48 de ore de la data emiterii rezultatului. 

Cetățenii străini cu reședința sau domiciliul în Republica Serbia,  și cetățenii sârbi 

nevaccinați sau care nu au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2 care nu dețin un test 

molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 pot intra pe 

teritoriul Republicii Serbia, urmând să fie plasați în carantină la domiciliu timp de 10 zile. 

În situația în care persoanele în cauză se testează după intrarea în Republica Serbia și 

rezultatul este negativ, măsura carantinei la domiciliu va înceta. Dovada infectării anterioare 

cu virusul SARS-CoV-2 se face cu un document medical care atestă că persoana respectivă 

a fost infectată în intervalul între 14 zile și 6 luni anterioare intrării în Republica Serbia. 

La granița terestră româno-sârbă sunt deschise în prezent traficului rutier de mărfuri și de 

persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravița, Porțile de Fier I, iar 

pentru traficul feroviar de mărfuri punctele de trecere Jimbolia/Srpska Crnja și Stamora 

Moravița/Vatin. 

https://www.facebook.com/ambmdro/
http://www.ms.ro/centre-testare/


În prezent, la frontiera terestră româno-sârbă sunt deschise traficului rutier de mărfuri și de 

persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravița, Porțile de Fier I, 

Naidas–Kaluderovo (rutier), iar pentru traficul feroviar de mărfuri punctele de trecere 

Jimbolia/Srpska Crnja și Stamora Moravița/Vatin. 

Punctele de frontieră între România și Republica Serbia care au fost închise sunt 

următoarele: Valcani-Vrbica (rutier), Comlosu Mare - Nakovo (rutier), Foeni – Jasa Tomic 

(rutier), Porțile de Fier 2 – Djerdap 2 (rutier), Moldova Veche – Golubac (fluvial), Svinița – 

Donji Milanovac (fluvial), Orșova – Tekija (fluvial), Porțile de Fier/Drobeta – Kladovo 

(fluvial).  

3. CATEGORIILE EXCEPTATE 

Sunt exceptate de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR negativ la 

intrarea în Serbia următoarele categorii de persoane:  

- cetățenii sârbi și cei străini, rezidenți în Republica Serbia, care prezintă un certificat 

de vaccinare valid, emis de autoritățile competente din statul unde a fost administrat 

vaccinul;  

- cetățenii unui stat vecin care sunt lucrători transfrontalieri, adică locuiesc în zona de 

frontieră a statului vecin și sunt angajați pe teritoriul Republicii Serbia, dacă dețin 

documente justificative valabile, cu condiția reciprocității;  

- membrii echipajelor de transport rutier de marfă aflate în tranzit, dacă durata 

tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu depășește 12 ore, precum și 

transportatorii care au ca destinație finală Republica Serbia sau care preiau marfă din 

acest stat;  

- membrii echipajelor de transport rutier de persoane (autobuze de linie și de transport 

internațional de persoane), aflați în tranzit sau cu destinație finală sau stație în 

Republica Serbia; personalul feroviar;  

- personalul navigant cu destinația Republica Serbia, precum și personalul navigant și 

pasagerii aeronavelor care tranzitează aeroporturile internaționale sârbe;  

- personalul navelor fluviale care transportă marfă către un port intern sârb sau care se 

află în tranzit;  

- copiii cu vârsta de până la 12 ani, dacă părinții, tutorii sau persoanele care îi însoțesc 

prezintă un test molecular negativ (PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai 

vechi de 48 de ore;  

- cetățenii statelor vecine care locuiesc în zona de frontieră a statului vecin și sunt 

proprietari de terenuri agricole pe teritoriul Republicii Serbia, care se deplasează în 

vederea desfășurării de lucrări agricole și prezintă dovada deținerii terenului agricol 

sau confirmarea proprietarului terenului că persoana respectivă desfășoară lucrări 

agricole pe terenul său; această excepție se aplică sub condiția reciprocității; 

persoanele care se deplasează în scop de afaceri, a căror intrare este anunțată Poliției 

sârbe de frontieră de către Camera de Comerț a Serbiei, cu cel puțin 24 de ore 

anterior momentului intrării. În termen de maximum 24 de ore de la intrarea pe 



teritoriul Serbiei persoanele respective vor înainta Camerei de Comerț a Serbiei 

rezultatul unui test PCR negativ efectuat pe teritoriul Serbiei. 

Rămâne în vigoare permiterea tranzitării teritoriului Republicii Serbia pentru o durată de 

maximum 12 ore fără a fi necesară prezentarea unui test PCR negativ sau a altei dovezi de 

imunizare. Persoanele aflate în această situație sunt obligate să prezinte dovada tranzitului 

către statul de destinație finală (rezervarea unui pachet turistic, existența domiciliului sau a 

reședinței în străinătate etc., aceste documente fiind evaluate de autoritățile de frontieră). 

4. MĂSURI PE PLAN INTERN 

Purtarea măștilor este obligatorie în spații publice închise și în mijloacele de transport în 

comun, precum și în aer liber, în spații aglomerate, în caz contrar fiind aplicată sancțiunea 

amenzii. Accesul este limitat în spațiile închise, astfel încât să poată fi asigurat un spațiu de 

minim 9mp pentru fiecare persoană, iar în sălile de sport, spa etc. de 16mp/persoană. 

5. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Informații detaliate, inclusiv deciziile adoptate de autoritățile sârbe în contextul pandemiei 

sunt disponibile pe site-ul Guvernului Republicii Serbia https://www.srbija.gov.rs/ la 

secțiunea COVID-19. 

Informații exhaustive privind regimul de intrare pe teritoriul Republicii Serbia, pot fi 

accesat și la adresa: https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-

requirements  

În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19 pacienții sunt rugați să se prezinte 

imediat la cea mai apropiată policlinică (în intervalul 07.00 – 22.00) sau la camera de gardă 

a celui mai apropiat spital în afara acestui interval. Pentru urgențe medicale apelați serviciul 

de ambulanță la numărul 194. 

6. INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova la București 

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

Ambasada Serbiei în Republica Moldova, cu sediul la București 

https:// http://bucharest.mfa.gov.rs/index.php  

https://www.srbija.gov.rs/
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements
https://romania.mfa.gov.md/
http://bucharest.mfa.gov.rs/index.php

