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Data, ora ultimei actualizări: 
 
Pentru informații operative, urm
Moldova în Federaţia Rusă
 
1. STARE DE URGEN
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE

fluvială și maritim
La 27.07.2020, Guvernul Federa
aeriene începând cu 
funcție de acordurile bilaterale realizate între autorit
Rusia și celelalte state. În Rusia, s
regiunea Moscova, St. Petersburg 
 
Din 3 septembrie, Rusia a extins lista 
Egipt, Emiratele Arabe Unite 
din aeroporturile Cairo, Dubai 
Zborurile din Republica Qazaqstan, Republica Kârgâză şi Republica Belarus
asemenea au fost reluate.

 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE

permisiunea autorităţilor competente ruse, rudele de 
precum şi, persoanele
dificultate (tratament medical);
Persoanele sosite 
identitate, vize (acolo unde este cazul), precum 
eliberate de organiza
indice perioada tratamentului sau documentele (original sau copie) eliberate de 
Ministerul Sănătă
documente suplimen
epidemiologică din regiunea de re
sanatoriilor și nu constituie obligație legal
persoane sosite în Federa
părinți, copii, p
Acestea trebuie să aibă asupra lor documente de identitate, viză (o singură intrare) 
acolo unde este cazul, documente elibera
starea acestora 
documentului care să ateste gradul de rudenie (din 06.06.2020).
Din 15.07.2020, cetă
scurt, pe cale aeriană, folosind curse aeriene regulate, nu mai au obliga
intra în carantină de 14 zile. Ace
COVID-19 cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data 
sosirii pe teritoriul Federa
sau în engleză. În cazul în care nu există acest document, cetă
obligația de a se supune testului COVID
sosirii în Federa
Conform precizărilor MAE rus, la bordul aeronavelor pe cursele aeriene 
comerciale redeschise se permite accesul doar al cetă

Data, ora ultimei actualizări: 05.11.2020, ora: 08:30 

ții operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
în Federaţia Rusă 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

ȚII DE INTRARE: Frontierele naționale pe cale rutier
și maritimă pentru pasageri sunt închise din data de 30.03.2020.

La 27.07.2020, Guvernul Federației Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor 
aeriene începând cu data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în 

ție de acordurile bilaterale realizate între autorit
și celelalte state. În Rusia, s-au redeschis aeroporturile din Moscova, 

regiunea Moscova, St. Petersburg și Rostov-pe-Don. 

Din 3 septembrie, Rusia a extins lista țărilor pentru traficul aerian. Zborurile către 
Egipt, Emiratele Arabe Unite și Maldive au fost reluate. C
din aeroporturile Cairo, Dubai și, respectiv, Velana.  

in Republica Qazaqstan, Republica Kârgâză şi Republica Belarus
a au fost reluate. 

CATEGORIILE EXCEPTATE: Persoanele care vin la tratament, cu 
permisiunea autorităţilor competente ruse, rudele de 

persoanele (rudele), care sosesc în FR pentru îngrijirea 
dificultate (tratament medical); 

ersoanele sosite în Federația Rusă la tratament trebuie să prezinte documente de 
identitate, vize (acolo unde este cazul), precum și documente (original sau copi
eliberate de organizațiile medicale unde va avea loc tratamentul și în care s
indice perioada tratamentului sau documentele (original sau copie) eliberate de 
Ministerul Sănătății din Federația Rusă (din 06.06.2020). Solicitarea de 
documente suplimentare (test de COVID-19, document care să ateste situa
epidemiologică din regiunea de reședință etc. reprezintă solicitări individuale ale 

și nu constituie obligație legală impusă de autorită
persoane sosite în Federația Rusă pentru îngrijirea unor rude apropiate (so

ți, copii, părinți adoptivi, copii adoptați) și persoane aflate în întreținere. 
Acestea trebuie să aibă asupra lor documente de identitate, viză (o singură intrare) 
acolo unde este cazul, documente eliberate de organiza
starea acestora și necesitatea tratamentului/îngrijirii, precum și o copie a 
documentului care să ateste gradul de rudenie (din 06.06.2020).
Din 15.07.2020, cetățenii străini care intră pe teritoriul Federa
scurt, pe cale aeriană, folosind curse aeriene regulate, nu mai au obliga
intra în carantină de 14 zile. Aceștia trebuie să prezinte la aterizare test de 

19 cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data 
ii pe teritoriul Federației Ruse. Documentul poate fi prezentat în limba rus

sau în engleză. În cazul în care nu există acest document, cetă
ția de a se supune testului COVID-19 în termen de 72 de ore de la data 

sosirii în Federația Rusă.  
Conform precizărilor MAE rus, la bordul aeronavelor pe cursele aeriene 
comerciale redeschise se permite accesul doar al cetățenilor/persoanelor cu drept 

pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ționale pe cale rutieră, ferată, 
ă pentru pasageri sunt închise din data de 30.03.2020.              

ției Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor 
data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în 

ție de acordurile bilaterale realizate între autoritățile aeronautice civile din 
au redeschis aeroporturile din Moscova, 

ărilor pentru traficul aerian. Zborurile către 
și Maldive au fost reluate. Călătoriile se vor efectua 

in Republica Qazaqstan, Republica Kârgâză şi Republica Belarus, de 

Persoanele care vin la tratament, cu 
permisiunea autorităţilor competente ruse, rudele de gr.I, tutela şi curatela, 

pentru îngrijirea celor aflaţi în 

trebuie să prezinte documente de 
și documente (original sau copie) 

țiile medicale unde va avea loc tratamentul și în care să se 
indice perioada tratamentului sau documentele (original sau copie) eliberate de 

ă (din 06.06.2020). Solicitarea de 
19, document care să ateste situația 

ă etc. reprezintă solicitări individuale ale 
ă impusă de autoritățile ruse); 

ru îngrijirea unor rude apropiate (soț/soție, 
ți adoptivi, copii adoptați) și persoane aflate în întreținere. 

Acestea trebuie să aibă asupra lor documente de identitate, viză (o singură intrare) 
te de organizații medicale care să ateste 

și necesitatea tratamentului/îngrijirii, precum și o copie a 
documentului care să ateste gradul de rudenie (din 06.06.2020). 

ăini care intră pe teritoriul Federației Ruse pe termen 
scurt, pe cale aeriană, folosind curse aeriene regulate, nu mai au obligația de a 

ă prezinte la aterizare test de 
19 cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data 

ției Ruse. Documentul poate fi prezentat în limba rusă 
sau în engleză. În cazul în care nu există acest document, cetățenii străini au 

19 în termen de 72 de ore de la data 

Conform precizărilor MAE rus, la bordul aeronavelor pe cursele aeriene 
țenilor/persoanelor cu drept 

https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


de ședere/rezidență în statele de origine, respectiv destinație ale zborurilor. 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL Este permis cu prezentarea actelor 

confirmative de părăsire/tranzitare a 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 achiziționate 
biletele de avion pentru cursa spre destinația finală. 
Categoriile de persoane care pot tranzita ter. FR. diplomați acreditați și membrii 
lor de familie, cu informarea MAE rus/Ambasadei Rusiei asupra deplasării. Din 
29.07.2020, aceștia au obligația efectuării testului de COVID-19 în termen de 3 
zile de la sosirea în Federația Rusă. Diplomații neacreditați și membrii lor de 
familie nu sunt exceptați de la măsura carantinei de 14 zile la sosirea pe spațiu; 
șoferi pentru transportul internațional de marfă; 
persoanele cu viză diplomatică, de serviciu sau simplă, eliberată pentru deplasarea 
în Rusia în legătură cu moartea unei rude apropiate sau persoanele cu viză simplă 
eliberată de MAE rus pe motive excepționale/vizite oficiale (din 11.06.2020); 
curieri diplomatici sau persoane care se deplasează în Rusia în legătură cu decesul 
unei rude apropiate, ambele categorii doar din statele cu care Rusia are acord de 
eliminare a vizelor (din 11.06.2020); 
membri de familie ai cetățenilor ruși (reîntregirea familiei); 
persoane cu drept de ședere permanentă pe teritoriul Federației Ruse, precum și 
persoanele care se deplasează în tranzit prin punctele aeroportuare de trecere a 
frontierei de stat ruse, fără ieșire din incinta aeroportului (din 11.06.2020); 

 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Purtarea măștilor este o obligativitate pentru cetățeni, transportul public în comun 
funcționează. Ieșirea în stradă este permisă în compania a cel mult 3 persoane. Ne 
respectarea cerinţelor, privind purtarea măştilor şi a mănuşilor de protecţie, se 
pedepseşte cu amenda în mărime de 5000 ruble.  
Din 5 octombrie, cel puțin 30% dintre lucrătorii ale întreprinderilor și organizațiilor 
din Moscova au trecut la munca la distanță. În plus, toți angajații cu vârsta peste 65 
de ani sau persoanele cu boli cronice trebuie să lucreze de acasă. Excepție fac parte 
persoanele ale căror prezență la locul de muncă este esențială.  
 
INFORMAȚII PENTRU STUDENȚI și ELEVI:  
 
Mai mult de 150 de Instituții de învățământ superior au trecut la regimul de studii la 
distanță. Mai multe școli, din 18 regiuni din Federația Rusă sunt închise. 
 
În mai multe regiuni din Rusia localurile de agrement, sunt închise după orele 23.00 
 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
  Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta 
instituțiilor și a locurilor publice (link: https://www.rospotrebnadzor.ru). 
La 19.08.2020, mai multe instituții de învățământ superior din Federația Rusă au 
anunțat că vor păstra locurile la cămine pentru studenții străini care nu vor putea veni 
la studii din 01.09.2020 din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Aspectul trebuie 
confirmat telefonic cu instituția de învățământ. La 19.08.2020, Universitatea de Stat 
din Moscova M.V. Lomonosov a comunicat că nu va primi/reprimi studenți străini la 

https://www.rospotrebnadzor.ru/


01.09.2020, aceștia urmând să înceapă anul școlar în regim la distanță/online. Este 
necesară contactarea instituției de învățământ pentru a obține detalii suplimentare. 

 
7. 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  
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova :  https://www.facebook.com/MoldovainRussia 
 

 
Republica        
Qazaqstan 

 
 
 

 
Data, ora ultimei actualizări: 05.11.10.2020, ora: 08:30 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova în Federaţia Rusă 
 
1.STARE DE URGENȚĂ: NU Comisia de Stat a Republicii Qazaqstan a aprobat 
Planul de relaxare treptată a măsurilor de carantină în toată țara cu excepția orașului 
Șimkent și a regiunii Atyrau. 
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE Hotarele Republicii Qazaqstan sunt închise pe 
perioada pandemiei. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE Persoanele care vin la tratament, cu permisiunea 
autorităţilor competente qazaqe, rudele de gr.I, tutela, curatela.  
Pentru detalii, accesarea link-ului: http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-
gosudarstvennoy-granicy-respubliki-kazakhstan-s-11-maya-2020-goda-na-0 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
Este permis cu prezentarea actelor confirmative de părăsire/tranzitare a 
Qazaqstanului 
Detalii: https://www.kazembassy.ru/rus/press_centr/novosti/?cid=0&rid=4090  
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
Pe perioada stării de alertă, masca și mănușile de protecție trebuie purtate în orice 
spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de 
muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei.  
 
Pe teritoriul Republicii Qazqstan, parcurile, cafenelele, restaurantele, frizeriile, 
centrele comerciale, altele decât cele, care vând produse alimentare NU funcționează.  
 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta 
instituțiilor și a locurilor publice,  

https://rusia.mfa.gov.md/
https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/ambmdro/
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http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-gosudarstvennoy-granicy-respubliki-kazakhstan-s-11-maya-2020-goda-na-0
http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-gosudarstvennoy-granicy-respubliki-kazakhstan-s-11-maya-2020-goda-na-0
https://www.kazembassy.ru/rus/press_centr/novosti/?cid=0&rid=4090


detalii:  https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru  
 

7. INFORMAȚII DE CONTACT: 
 

Ambasada Republicii Moldova la Moscova 
https://rusia.mfa.gov.md/  
 
Consulatul General al Republicii Qazaqstan la Chișinău 
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-
kishinev/press/article/1?lang=ru&publication_type=undefined  
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova :  https://www.facebook.com/MoldovainRussia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Republica 
Kârgâză 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data, ora ultimei actualizări: 05.11.2020, ora: 08:30 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova în Federaţia Rusă 
 
1.STARE DE URGENȚĂ: NU  
Au fost introduse restricții în regiunea Batken, având în vedere situația generată de 
pandemia de COVID-19. 
Cetăţenii moldoveni, care sunt în necesitatea de a se deplasa în Republica Kârgâză, 
Ambasada recomandă să se informeze, în prealabil, asupra situaţiei de securitate din 
zonă!  
Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi pe teritoriul kârgâz în dificultate, sunt rugaţi să 
apeleze la Linia de urgenţă a Ambasadei +79299649079. 
 2. RESTRICȚII DE INTRARE Din 21 august 2020, Republica Kârgâză a 
redeschis granițele pentru cetățenii din următoarele state: Federația Rusă, Georgia, 
Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Turkmenistan, Belgia, Austria, Marea 
Britanie, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, 
Luxemburg, Portugalia, Turcia, Elveția, Suedia, Qatar, Emiratele Arabe Unite, R.P. 
Chineză, Malaysia, Republica Coreea, Pakistan, Slovenia, Kuweit, Japonia, 
Uzbekistan și Ungaria. 
 
Dacă situația epidemiologică va rămâne stabilă, se vor relua şi alte zboruri. 
 
Republica Kârgâză a suspendat regimul de scutire de vize pentru străini. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE  
 
Începând cu 20 August 2020, Republica Kârgâză a extins categoriile de cetățeni 
străini, cărora le este permis să intre în țară: 
 
străinii care studiază în universități din Republica Kârgâză (cu prezentarea unui 
certificat de studii); 
străinii care au permis permanent de ședere; 
străinii care urmează un  tratamentul medical la clinici din această ţară; 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru
https://rusia.mfa.gov.md/
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-kishinev/press/article/1?lang=ru&publication_type=undefined
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https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


străinii care participă la înmormântarea unui membru de familie (cu confirmarea 
legăturilor de familie și a faptului decesului). 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL cu prezentarea testului Covid-19, detalii: 

 
https://www.gov.kg/ru/post/s/kyrgyzstandyn-aymagyna-chek-aradan-tdg-algoritm-
ishtelip-chykty  
 
 
Cetățenii străini care traversează granița Republicii Kârgâze pe cale rutieră trebuie să 
prezinte testul PCR negativ pentru COVID-19, efectuat în ultimele 72 de ore (3 zile) 
anterior călătoriei. Sunt necesare măsurarea temperaturii și parcurgea unui chestionar. 
 
Dacă valabilitatea testului PCR a expirat (72 de ore) din motive obiective (întârziere 
etc.), cetățenii străini trebuie să facă un nou test PCR la sosire. 
 
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
Începând cu data de 25 mai 2020, autoritățile statului kârgâz au relaxat măsurile 
restrictive în ceea ce ține de răspândirea COVID-19, astfel au permis, conform unui 
regim special, activitatea unor centre de fitness și sport, centrelor comerciale, piețelor 
din marile orașe, unde ar putea exista pericol de aglomerații. 
 
Sunt interzise conferințele, activitatea instituțiilor de cultură, competițiile sportive, 
activitatea punctelor de închiriere a bicicletelor, locurile de joacă, cluburile karaoke şi 
organizarea altor evenimente care implică prezenţa unui număr mare de persoane. 
 
Infomarmații privind instituțiile de învățâmânt: Elevii claselor 1-6 merg la studii în 
regim obișnuit, elevii claselor mari, învață în regim online.  
 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta 
instituțiilor și a locurilor publice,  
detalii:  http://www.med.kg/ru/informatsiya-dlya-spetsialistov.html  
 
7. INFORMAȚII DE CONTACT: 

 
Ambasada Republicii Moldova la Moscova, acreditată pentru Republica 
Kârgâză prin cumul la Moscova 
https://rusia.mfa.gov.md/  
 
 Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova :  https://www.facebook.com/MoldovainRussia 
 
 
 

 
 

https://www.gov.kg/ru/post/s/kyrgyzstandyn-aymagyna-chek-aradan-tdg-algoritm-ishtelip-chykty
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Republica 
Tadjikistan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data, ora ultimei actualizări: 05.11.2020, ora: 08:30 
 

 

 
 

7. INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova de la Moscova, acreditată prin cumul pentru Republica 
Tadjikistan: https://rusia.mfa.gov.md/  
 
 Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova :  https://www.facebook.com/MoldovainRussia 
 
 
 

 
 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova
în Federaţia Rusă 
 
1.STARE DE URGENȚĂ: NU 
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE:  Hotarele Republicii Tadjikistan rămân a fi închise
pentru cetățenii străini. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Este permisă intrarea doar angajaților misiunilor 
diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanților organizațiilor internaționale și instituțiilor 
financiare acreditate în Republica Tadjikistan și membrilor familiilor acestora, șoferilor de 
transport internațional de marfă, echipajelor care deservesc transporturi internaționale. 
Aceste categorii de pasageri trebuie să stea în carantină 14 zile și să prezinte un test negativ 
pentru COVID-19. Testul pentru COVID-19 poate fi efectuat la punctele sanitare instalate 
la intrare în Republica Tadjikistan, timpul de așteptare fiind de câteva ore. Pasagerii cu 
rezultat pozitiv vor fi spitalizați. 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Se permite doar cu prezentarea permisiunii
speciale, eliberate de către instituțiile competente tadjice şi a testului negativ pentru 
COVID-19. 
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Restricțiile impuse de către autoritățile tadjice din cauza pandemie COVID-19 rămân a fi 
în vigoare. Transportul internațional de pasageri rămâne a fi sistat, precum și obligația de 
a respecta normele sanitar-epidemiologice (purtarea măştii de protecţie şi a mănuşilor în 
locuri publice).  
 
Nerespectarea normelor și cerințelor sanitar-epidemiologice se sancționează administrativ. 
 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
Persoanele trebuie să se afle minim la 2 metri distanță unul de altul, în incinta instituțiilor 
și a locurilor publice, detalii:  http://moh.tj 
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