Kazahstan

Începând cu 10 septembrie 2021
Procedura de intrare în Kazahstan
Cetățenii străini pot intra în Kazahstan numai pe calea aerului din țările cu care Kazahstanul
a reluat zborurile regulate de pasageri. În prezent, acestea sunt următoarele țări
Fără vize: Armenia, Belarus, Georgia, Kârgâzstan, Emiratele Arabe Unite, Rusia,
Tadjikistan, Turcia, Uzbekistan, Ucraina și Coreea de Sud;
Cu viză: Egipt, Germania, Ungaria, Maldive, Țările de Jos, Polonia, Muntenegru, Sri Lanka.
Toți cei care sosesc pe calea aerului în Kazahstan trebuie să prezinte un certificat PCR cu
rezultat negativ pentru coronavirus, întocmit cu cel puțin 72 de ore înainte de trecerea
frontierei.
Cetățenii din Kazahstan și străinii cu permis de ședere în Kazahstan care au primit un curs
complet de vaccinare împotriva COVID-19 în Kazahstan (vaccinul străin nu este scutit de
cerința de testare PCR), cu documente justificative (pașaport de vaccinare), nu pot prezenta
un certificat PCR de testare negativă pentru coronavirus.
De asemenea, în Kazahstan sunt recunoscute ca fiind valabile pașapoartele/certificatele de
vaccinare/verificările naționale ale Ungariei, Thailandei, Mongoliei, Georgiei,
Kârgâzstanului, Moldovei și Turciei.
Notă: Cetățenii Republicii Moldova pot intra pe teritoriul Republicii Kazahstan numai dacă
scopul călătoriei este justificat. În cazul vizitelor private la rude, vizita se efectuează la
prezentarea documentelor care confirmă gradul de rudenie, în cazul călătoriilor în scopuri
economice, culturale, științifice etc., vizita se efectuează cu acordul prealabil al autorităților
din Kazahstan, care se procesează prin intermediul Ambasadei Republicii Kazahstan la
Chișinău.
Pentru copiii cu vârsta sub 5 ani, dacă sunt însoțiți de o persoană însoțitoare, nu este necesar
un certificat de testare negativă pentru coronavirus.
INTRAREA ÎN KAZAHSTAN PRIN PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI
TERESTRE PENTRU CETĂȚENII RUȘI ȘI AI ALTOR ȚĂRI FĂRĂ A PREZENTA
MOTIVE ESTE PERMISĂ NUMAI PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
- Personalul serviciului diplomatic străin și membrii de familie ai acestuia (soțul/soția, soția,
părinții și copiii acestora)
- membri ai delegațiilor oficiale ale țărilor străine și ale organizațiilor internaționale care

vizitează Kazahstanul la invitația Ministerului Afacerilor Externe
- Personalul organizațiilor internaționale acreditate în Kazahstan și membrii familiilor
acestora (soțul/soția, soția, părinții și copiii acestora)
- etnicii kazahi, în cazul în care dețin o viză valabilă a Republicii Kazahstan de categoria
"C10", "B8" sau documente de identitate cu marca de naționalitate kazahă (pașaport, carte de
identitate, certificat de naștere etc. cu traducere legalizată) și membrii de familie ai acestora
(soț/soție, părinți și copii), dar nu mai mult de o dată la 30 de zile (numărătoarea pentru
următorul permis de intrare în Kazahstan începe de la data plecării din Kazahstan)
- să aibă invitații scrise din partea organizațiilor științifice din domeniul sănătății din
Republica Kazahstan (conform listei aprobate de Ministerul Sănătății din Republica
Kazahstan) exclusiv pentru tratament chirurgical (însoțit de cel mult doi adulți).
- Membrii familiei și rudele apropiate (soț/soție, părinți (părinte), copii, părinți adoptivi,
copii adoptați, frați și surori, bunici, nepoți) care urmează la înmormântare în prezența
documentelor justificative și persoanele care însoțesc la locul de înmormântare cadavrele
(cenușa) membrilor familiei și rudelor apropiate decedate
- Urmarea îngrijirii membrilor familiei și rudelor apropiate grav bolnave (soț/soție, părinți
(părinte), copii, părinți adoptivi, frați și surori întregi și vitregi, bunici și nepoți) și a copiilor
minori ai acestora, în prezența documentelor justificative ale instituției medicale privind
boala gravă
- Permisele de ședere temporară în Kazahstan și membrii familiilor acestora (soț/soție,
părinți și copii) - dar nu mai mult de o dată la 30 de zile (numărătoarea inversă pentru
următorul permis de intrare în Kazahstan începe de la data plecării din Kazahstan)
- membrii de familie ai cetățenilor kazahi - atunci când se confirmă legăturile de familie
(soț/soție, părinți și copii) și copiii minori ai acestora - dar nu mai mult de o dată la 30 de zile
(numărătoarea pentru următorul permis de intrare în Kazahstan începe de la data plecării din
Kazahstan)
- cei care studiază în instituții de învățământ din Kazahstan (elevi, studenți, stagiari, cadeți),
precum și în cazul intrării acestora în Kazahstan pentru prelungirea vizelor de studiu,
înregistrarea cărților de identitate pentru studenți, examene (teste) în prezența invitaților
instituțiilor de învățământ din Kazahstan. În cazul în care un cetățean străin care intră în
scopurile menționate la prezentul paragraf este minor, acesta poate fi însoțit de părinții săi
(tutori sau curatori);
- Angajații (specialiști) ai societăților de importanță socială, în conformitate cu o listă
aprobată de o comisie interdepartamentală special creată, prezidată de viceprim-ministrul
Republicii Kazahstan pentru fiecare caz în parte.

O listă completă a categoriilor de cetățeni străini cărora li se permite intrarea în Kazahstan
prin punctele de trecere a frontierei terestre poate fi consultată AICI
Toți cei care sosesc prin punctele de trecere a frontierei terestre din Kazahstan trebuie să
prezinte un certificat PCR cu rezultat negativ pentru coronavirus (realizat cu cel puțin 72 de
ore înainte de trecerea frontierei) sau un document care să ateste că au fost supuși unui
tratament complet de vaccinare împotriva COVID-19 în Kazahstan.
Cetățenii din Kazahstan și străinii cu permis de ședere în Kazahstan care au primit un curs
complet de vaccinare împotriva COVID-19 în Kazahstan (vaccinul străin nu este scutit de
cerința testului PCR), în prezența documentelor justificative (pașaportul de vaccinare), nu
pot prezenta un certificat PCR care să ateste un test negativ pentru coronavirus. De
asemenea, pe teritoriul Kazahstanului, pașapoartele/certificatele de vaccinare/verificările
pentru cetățenii din Ungaria, Thailanda, Mongolia, Georgia, Kârgâzstan, Moldova și Turcia
sunt recunoscute ca fiind valabile.
În absența documentelor de mai sus, cetățenii străini nu sunt autorizați să intre în țară, iar
cetățenii din Kazahstan și persoanele cu permis de ședere în Kazahstan sunt supuși izolării
într-un spital de carantină pentru o perioadă de până la 3 zile în vederea examinării de
laborator pentru COVID-19 prin PCR. Cei care sosesc cu un rezultat negativ sunt apoi
informați cu privire la posibilele simptome ale COVID-19 și primesc o chitanță în acest sens.
Cei care sosesc cu un rezultat pozitiv la testul de laborator COVID-19 sunt internați într-un
spital de boli infecțioase.
Copiii cu vârsta sub 5 ani nu sunt obligați să prezinte un certificat de testare negativă pentru
Coronavirus, atât timp cât sunt însoțiți de o persoană însoțitoare.
ATENȚIE: În fiecare zi, în timpul orelor de lucru, Serviciul Poliției de Frontieră al CNS
oferă sfaturi cetățenilor cu privire la modul de trecere a frontierei în timpul restricțiilor de
carantină, apelând numărul de telefon +7 7172 719 111, precum și prin trimiterea de mesaje
prin intermediul canalului Instagram shekaraknbkz.
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Moscova
https://rusia.mfa.gov.md/

