
În atenția cetățenilor Republicii Moldova 
 

Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă informează că, în 

conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 17 din 02 iulie 2021 a medicului șef sanitar de 

stat al Federației Ruse „Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения Covid-2019", începând cu data de 1 septembrie 2021, cetățenii 

Republicii Moldova, până la traversarea frontierei de stat a Federației Ruse, au obligația să 

înregistreze rezultatele negative la testul Covid-19 obținute prin metoda reacției în lanț a 

polimerazei (PCR), cu valabilitatea nu mai mare de 72 ore, prin introducerea informației 

respective pe platforma mobilă «Путешествую без Covid-19», funcțională pe teritoriul 

Rusiei.  

 

Ulterior, cetățenii Republicii Moldova sunt obligați ca într-o perioadă nu mai mare de 3 

zile calendaristice, din momentul intrării pe teritoriul Rusiei, să fie testați prin metoda 

reacției în lanț a polimerazei (PCR), la Covid-19. Până la obținerea rezultatelor, cetățenii 

respectivi vor respecta regimul de autoizolare la locul de domiciliu (aflare). 

În cazul în care, cetățenii Republicii Moldova dețin confirmarea că în ultimele 12 luni au 

fost vaccinați de Covid-19, sau că, în ultimele 6 luni au fost infectați cu Covid-19, testarea 

(PCR) pe teritoriul Rusiei nu este necesară. 

Informațiile privind testarea la Covid-19  prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR), 

despre infectarea anterioară a cetățenilor cu Covid-19 sau despre vaccinare, în mod 

obligatoriu sunt înregistrate de către cetățenii interesați pe Portalul unic al serviciilor 

publice «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании 

или вакцинации от Covid-19 для прибывающих на территорию Российской 

Федерации», completând rubricile de la link-ul: https://www.gosuslugi.ru/400705/1  

Totodată, Secția Consulară a Ambasadei atrage atenția asupra faptului că, regimul pentru 

accederea legală pe teritoriul Rusiei pentru cetățenii străini rămâne neschimbat, funcțional 

în conformitate cu prevederile Dispozițiilor № 635-р din 16 martie 2020 și № 763-р din 

27 martie 2020 ale Guvernului Federației Ruse.  

Înainte de efectuarea unei călătorii în Federația Rusă, recomandabil este să vizualizați 

informația privind criteriile legale ce necesită a fi respectate la traversarea hotarelor FR, 

accesând link-ul următor: http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm . 
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