
ROMÂNIA 
I.                    Starea de alertă   

 
Începând cu data de 18 mai 2020 a fost instituită starea de alertă în România pe o durată de 30 de zile. 

II.                  Restricții de călătorie pe teritoriul României 

Pe cale aeriană Sunt suspendate zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre 
Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele 
Unite ale Americii și Turcia, și din aceste țări către România pentru toate 
aeroporturile din România 

Pe cale terestră Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane 
prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic 
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport 
din și către România.  

Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte de 
trecere a frontierei de stat: 

1. la frontiera României cu Republica Moldova: 
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani; 
b) Oancea, județul Galați; 
 
2. la frontiera româno-ungară: 
a) Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri); 
b) Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor 
transfrontalieri pe cale rutieră); 
c) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri); 
d) Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar 
de marfă); 
e) Carei, județul Satu Mare; 
 
3. la frontiera româno-bulgară: 
a) Negru Vodă, județul Constanța; 
b) Lipnița, județul Constanța; 
c) Dobromir, județul Constanța; 
d) Turnu Măgurele, județul Teleorman; 
e) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă); 
 
4. la frontiera româno-ucraineană: 
a) Sighetu Marmației, județul Maramureș; 
b) Isaccea, județul Tulcea; 
 
5. la frontiera româno-sârbă: 
a) Porțile de Fier II, județul Mehedinți; 
b) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă); 
c) Orșova, județul Mehedinți; 
d) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin; 
e) Naidăș, județul Caraș-Severin; 
f) Vălcani, județul Timiș; 
g) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă); 
h) Lunga, județul Timiș; 
i) Foeni, județul Timiș; 
j) Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă). 
 
Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane 



prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic 
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport 
din și către România.  

Este suspendat transportul rutier internațional de persoane prin servicii 
regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, 
pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, 
Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit 
al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din 
aceste țări către România. 

Pe cale feroviară Începând cu 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin 
servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic 
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport 
din și către România 

Informații privind tranzitul Este interzisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini. Excepții:  
 
a) membri de familie ai cetățenilor români; 
 
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene 
sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență 
în România; 
 
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un 
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un 
document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației 
UE; 
 
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis 
de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători 
în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și 
transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri 
care asigură astfel de transporturi necesare; 
 
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, 
personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; 
 
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției 
consulare; 
 
g) pasageri care călătoresc din motive imperative; 
 
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive 
umanitare. 

Necesitatea de respectare a 
carantinei după sosirea în țară 

Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura 
carantinării/izolării la locuința/ locația declarată de persoana în cauză, 
împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz. Persoanele care 
nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la 
locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia 
pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate 
puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. 
Excepții:  
 
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 
autorizată mai mare de 2,4 tone; 
 
b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 



9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; 
 
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și lit. b) 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; 
 
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând 
sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională; 
 
e) piloții de aeronave și personalul navigant; 
 
f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; 
 
g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice 
mijloc de transport, care prezintă autorităților competente „certificatul pentru 
lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale“, al cărui model este 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 
2020; 
 
h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la 
bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl 
arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe 
navă prezintă autorităților competente „certificatul pentru lucrătorii din 
sectorul transporturilor internaționale“, al cărui model este publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020; 
 
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 și 
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) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, 
Ucraina sau Republica Moldova; 
 
k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de 
utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor 
și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, 
economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc 
raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, 
precum și inspectorii organismelor internaționale; 
 
n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe 
diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, 



personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului 
Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de 
serviciu, precum și membrii familiilor acestora; 
 
o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate 
națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării; 
 
p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, 
cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în 
unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de 
susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ 
gimnazial/liceal/învățământ superior. 
 

III.        Măsuri pe plan intern  

Planul de relaxare a 
restricțiilor  

Gradual 

Condiții de siguranță necesare 
a fi respectate pe teritoriul 
României 
 

Este obligatorie purtarea măștii de protecție in spațiile publice închise, spațiile 
comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. 
 
Este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul 
localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și 
evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin 
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. 
 
Începând cu 1 iunie, se ridică restricțiile/interdicțiile privind deplasarea 
persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane. 

IV.                Alte informații relevante 

Modul de funcționare a 
spațiilor publice  

Se suspendă activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și 
serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți 
operatori economici. Excepții: 
a) activitatea desfășurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu 
magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare; 
 
b) activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, doar dacă 
operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul 
cumpărătorului; 
 
c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor 
comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este 
întreruptă comunicarea cu restul complexului; 
 
d) activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, 
cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, 
precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală. 
 
Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în 
spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, 
activități în piscine, activități de tratament balnear, locuri de joacă și săli de 
jocuri.  
 
Sunt redeschise parcurile pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru 
copii. 
 
Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-
in, spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum şi 
a festivalurilor publice şi private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu 



locuri pe scaune aflate la distanță de minimum 2 metri, unul față de celălalt și 
purtarea măștii de protecție. 

Posibilități de 
cazare/redeschidere hoteluri, 
activitatea restaurantelor. 

Există posibilitatea de cazare în hoteluri.  
 
Începând cu 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea și consumul 
produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special 
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe 
de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, 
dacă sunt din 3 familii diferite. 
 
Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu 
asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, 
asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate 
de persoane din familii diferite. 
 
 

Link-uri pentru actualizări ale 
alertei de călătorie 

Guvernul României https://gov.ro/ro/info-coronavirus-covid-19,  

Ministerul Afacerilor Externe al României http://www.mae.ro/node/51759 

Ministerul Sănătății al României http://www.ms.ro/ 

Ambasada Republicii Moldova în România 

https://www.facebook.com/ambmdro/ (pagina de facebook) 

Pentru asistența consulară puteți contacta Ambasada la numărul de 

telefon +4021 230 04 74/ pentru urgenţe +40 787 898 050 sau la adresa de 

email bucuresti@mfa.gov.md.  
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