Federația Rusă
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Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova în Federaţia Rusă
-

STARE DE URGENȚĂ: NU

-

RESTRICȚII DE INTRARE: Frontierele naționale pe cale rutieră, ferată, fluvială
și maritimă pentru pasageri sunt închise din data de 30.03.2020. (Dispoziția Nr. 635p din 16.03.2021 a Guvernului Federației Ruse cu privire la restricțiile de intrare
în Federația Rusă pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie (inclusiv
cetățenii Republicii Belorus).

La 27.07.2020, Guvernul Federației Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor aeriene
începând cu data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în funcție de
acordurile bilaterale realizate între autoritățile aeronautice civile din Rusia și celelalte
state. Informația referitoare la categoriile exceptate de persoane, cărora li se permite
intrarea pe teritoriul Federației Ruse, este prezentată mai jos.
Din data de 04.08.2021, prin modificările efectuate în textul Dispoziției Nr. 635-p din
16.03.2021 a Guvernului Federației Ruse cu privire la restricțiile de intrare în
Federația Rusă pentru cetățenii străini și persoanelor fără cetățenie (inclusiv cetățenii
Republicii Belorus), au fost reluate cursele aeriene regulate cu Federația Rusă.
La traversarea frontierei de stat a Federației Ruse, cetățenii moldoveni, inclusiv cei cu
cetățenia Federației Ruse, sunt obligați să prezinte testul pentru COVID-19 prin metoda
reacției în lanț a polimerazei (PCR), efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe
teritoriul Federației Ruse.
Notă: Din data de 01 septembrie 2021, pentru cetățenii Republicii Moldova se aplică
cerința prezentării documentului medical (în limba rusă sau engleză), care va confirma
rezultatul negativ al testului pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei
(PCR), efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse,
prin intermediul aplicației mobile «Путешествую без Covid-19».
Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni ori sau care au fost
bolnave și s-au tratat împotriva COVID-19 nu sunt scutite de obligația efectuării testului
pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR) cu termen de trei zile
calendaristice până la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse.
Notă: Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Federația Rusă pe cale terestră
(tren, autocar, automobil, camion, etc.) sunt obligați să prezinte documente doveditoare
privind scopul călătoriei (la rude, tratament), precum și aprobarea prealabilă a
autorităților ruse. În cazul călătoriilor pentru participare la evenimente cu caracter

economic, cultural, științific, religios, etc., aprobarea se face prin instituțiile ruse,
organizatori ai evenimentelor, iar în cazul studenților, de către instituțiile de învățământ
din Federația Rusă.
CATEGORIILE EXCEPTATE:
- diplomații acreditați sau desemnați ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor
consulare ale statelor străine din Federația Rusă, ai organizațiilor internaționale și ai
reprezentanților acestora, ai altor reprezentări oficiale ale unor state străine situate pe
teritoriul Federației Ruse, precum și a membrilor familiei acestor persoane;
- șoferii camioanelor de trafic rutier internațional, echipajele de nave aeriene,
maritime și fluviale, echipajele de trenuri și locomotive ale traficului feroviar
internațional, personalul stabilit prin acorduri internaționale ale Federației Ruse în
domeniul transportului feroviar, angajații comunicațiilor interguvernamentale prin
curier;
- membrii delegațiilor oficiale care sosesc în Federația Rusă, cu condiția obținerii
avizului pozitiv al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse;
- persoanele care sosesc în Federația Rusă în legătură cu decesul unei rude apropiate
(soț, soție, părinte, copii, părinte adoptiv, copil adoptat, tutore și mandatar), cu
condiția prezentării unei copii a unui certificat de deces și a unui document care
confirmă gradul de rudenie;
- persoanele care sunt membri ale familiei (soți, părinți, copii, părinți adoptivi, copii
adoptați), tutori și mandatarii cetățenilor Federației Ruse, cu condiția prezentării unei
copii a documentului care confirmă gradul de rudenie;
- persoanele cu reședința permanentă pe teritoriul Federației Ruse. În conformitate
cu prevederilor art. 2 din Legea federală din 25 iulie 2002 nr. 115-FZ „cu privire la
statutul juridic al cetățenilor străini în Federația Rusă”, documentul care confirmă
dreptul de ședere pe teritoriul Federației Ruse a unui cetățean străin este permisul de
ședere („вид на жительство”);
- persoanele care sosesc în Federația Rusă cu scopul de a face studii la instituțiile de
învățământ superior și organizațiile de învățământ profesional rusești, cu
condiția obținerii avizului prealabil din partea Centrului operațional pentru prevenirea
importului și răspândirii noilor infecții de coronavirus pe teritoriul Federației Ruse
(Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации), la solicitarea
instituției de învățământ la care urmează să facă studii persoana, și cu introducerea
ulterioară a numenului persoanei în Sistemul de informații federal ” Единый
портал государственных и муниципальных услуг”;
- persoanele care sunt participanți, inclusiv membrii familiei acestora, la Programul
de stat pentru asistența la relocarea voluntară a compatrioților care trăiesc în
străinătate în Federația Rusă, aprobat prin Decretul președintelui Federației Ruse
din 22 iunie 2006 nr. 637 "Privind măsurile de asistare a relocării voluntare a
compatrioților din străinătate ", cu condiția prezentării unui certificat de participant la
programul la punctul de trecere a frontierei de stat a Federației Ruse;
- persoanele care participă la ajustarea și întreținerea echipamentelor fabricate în
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străinătate, cu condiția obținerii unui aviz prealabil din partea instituțiilor
competente rusești (FSB, MAI și organismul executiv federal în a cărui rază de
jurisdicție este organizația - proprietarul echipamentelor fabricate în străinătate);
persoanele implicate în activități de muncă în calitate de specialiști cu înaltă
calificare, precum și membrii de familie ai acestor persoane (soți, părinți, copii,
părinți adoptivi, copii adoptați), cu condiția obținerii unui aviz prealabil din partea
instituțiilor competente rusești (FSB, MAI și organismul executiv federal în a cărui
rază de jurisdicție a cărui organizație funcționează sau Corporația Energetică
„Rosatom”);
persoanele care intră în Federația Rusă în scopul tratamentului, cu condiția obținerii
unui aviz prealabil din partea instituțiilor competente medicale rusești (organizația
medicală la care vine persoana și Ministerului Sănătății al Federației Ruse);
persoanele care sosesc în Federația Rusă pentru a vizita rudele bolnave (soții,
părinții, copiii, părinții adoptivi, copiii adoptați), tutorii și mandatarii, care au nevoie
de îngrijire, cu condiția prezentării documentelor care confirmă starea lor și confirmă
gradului de rudenie;
persoanele care sosesc în Federația Rusă ca specialiști cu înaltă calificare în domeniul
sportului sau cu scopul de a participa la evenimente sportive pe teritoriul
Federației Ruse, cu condiția obținerii avizului pozitiv prealabil din partea
instituțiilor competente rusești (FSB, MAI, Agenției Federală de Transport Aerian al
Federației Ruse și Ministerului Sporturilor al Federației Ruse);
persoanele care călătoresc în Federația Rusă prin transport rutier, aerian, feroviar sau
maritim pentru a schimba echipajele navelor maritime și fluviale situate în
porturile Federației Ruse;
persoanele care participă la controlul calității echipamentelor fabricate de persoane
juridice ruse și furnizate în conformitate cu contractele care reglementează
construcția de instalații nucleare în străinătate și în cadrul punerii în aplicare a
tratatelor internaționale ale Federației Ruse, conform listelor aprobate în prealabil de
către Corporația „Rosatom”, de comun cu FSB și Ministerul Afacerilor Interne al
Federației Ruse;
persoanele care participă la certificarea noilor aeronave și care mențin navigabilitatea
aeronavelor produse de către operatorii ruși, conform listelor avizate prealabil de
către FSB și MAI al Federației Ruse, la solicitarea Ministerului Industriei și
Comerțului al Federației Ruse;
persoanele care sunt părinții genetici ai copiilor născuți pe teritoriul Federației Ruse
de mame surogate care intră în Federația Rusă în scopul înregistrării de stat a nașterii
unui copil, cu condiția avizării prealabile cu FSB și Ministerul Afacerilor Interne al
Federației Ruse, la solicitarea Ministerului Sănătății al Federației Ruse.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL Este permis cu prezentarea actelor confirmative de
părăsire/tranzitare a teritoriului Rusiei.
Din 11.06.2020 s-a reluat tranzitul prin aeroporturile ruse pentru cetățenii străini, cu condiția
ca aceștia să nu părăsească incinta aeroportului și să aibă biletul de avion pentru cursa spre
destinația finală.

MĂSURI PE PLAN INTERN:
Purtarea măștilor este obligatorie în transportul public, magazine, teatru. Încălcarea cerinței
privind purtarea măștii și a mânușilor de protecție se sancționează administrativ (amendă în
mărime de 5000 ruble).
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
http://ps.fsb.ru/
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Moscova
https://rusia.mfa.gov.md/
Ambasada Federaţiei Ruse la Chișinău
https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel

