
Actualizare regim de călătorie Moldova-Italia – 26.10.2021 
 
 

 
Intrarea în Republica Italiană din Republica Moldova: 

 
Prin Ordonanța Ministerului Sănătății Italiei din 22.10.2021, valabilă pentru perioada 26 
octombrie - 15 decembrie 2021, Republica Moldova a fost exclusă din lista D fiind plasată 
în lista E. Prin urmare, persoanelor care au călătorit în ultimele 14 zile în Republica 
Moldova, este permisă intrarea în Italia doar pentru motive justificate și cu prezentarea 
actelor doveditoare, după cum urmează: 
 

a) necesitate de serviciu 
b) urgență absolută 
c) motive de sănătate 
d) studii 
e) întoarcere la domiciliu sau reședință a persoanelor rezidente. 
f) cetățenii statelor UE/Acordului Schengen, UK, Andora, Principatul Monaco, 

Republica San Marino și Statului Vatican; 
g) membrii de familie a persoanelor fizice menționate la litera f), așa cum sunt 

definite de art. 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului Europei din 29 aprilie 2004 privind dreptul cetățenilor UE și a 
membrilor familiei lor să circule liber și să locuiască pe teritoriul statelor membre; 

h) cetățenii statelor terțe rezidenți pe termen lung în conformitate cu Directiva 
2003/109/CE a CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor 
terțe, precum ș cetățenii străini care au drept de ședere pe teritoriul național 
italian; 

i) membrii de familie ai persoanelor fizice menționate la litera h);  
l)    persoanele ce au o relație afectivă stabilă și demonstrată, chiar și în lipsa 

conviețuirii, cu una din persoanele menționate la literele f) și h) în scopul ajungerii 
la domiciliul / locuința / reședința acestora din Italia. 

m)  participanții la evenimente sportive – atleți, tehnici, arbitri, reprezentanți ai presei 
străine și însoțitorii la competițiile sportive de nivel agonistic, recunoscute și aprobate 
de către CONI și CIP.  
 

Persoanele care provin sau au tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova și se 
încadrează în cerințele sus menționate, trebuie să: 

a) prezinte transportatorului la momentul îmbarcării, precum și autorității de 
control – formularul Passenger Locator Form (PLF), în format digital sau în tipărit 
pe hârtie.  Acest formular urmează a fi completat accesând link-ul: 
https://app.euplf.eu/#/  

b) prezinte transportatorului la momentul îmbarcării, precum și autorității de 
control - certificat care atestă rezultatul negativ molecular sau antigenic la testul 
COVID-19, efectuat cu 72 de ore pînă la intrarea în Italia.  

c) Plasarea în izolare fiduciară pe lîngă adresa indicată în formularul PLF pentru o 
perioadă de 10 zile.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.euplf.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR39Sbw1PpWckuAdoohCRDGyLoeLlJBkbo1Km1m1DYnbgg3HudINMikbOpA%23%2F&h=AT0MVoj0ot04qrrTjuUyGCaw0pIm03Y_QEgiEk8fzdS1igqqb3AHrm73K2Bp-uiVyttvyNhPfe3aoVc_4z3d0AJCE_Q43D7AxtVYO_OlLibGr_JUuaiwIbJb7e5lK-rzPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KGTSo6qBfhHGCExVJGVS-lxN0wVYjKB2OW3-F-qJRyUOqkOlb3ZYBurl9eORjsDHT8LzJYMWWZCkxV696oDTF3HkH1Z5xS-_XNH5Ju3oUQlfei_BJT6slkzq20jD8vbFz6Zi8TDx9u7RS0hEeaOaQZnvUAyuU9ApAmP6vY49q6gKZ0Nso0Mwd9Vmtison0Gqzyf4T


d) Efectuarea unui test molecular sau antigenic, la sfârșitul perioadei de carantină 
prevăzute la lit. c).  

 
Copii cu vârsta mai mică de 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau 
antigenic.  
 
Pentru mai multe informații puteți consulta textul ordonanței Ministrului italian al 
sănătății: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg 
 
 
 

 
Intrarea în Republica Moldova din Republica Italiană: 

 
Intrarea în Republica Moldova este permisă fără restricții în una din următoarele 
condiții: 

1. prezentarea certificatului de vaccinare anti-SARS-CoV-2 cu schema completă de 
vaccinare. Dovada este valabilă dacă au trecut 14 zile de la data finalizării schemei 
complete de vaccinare. 

2. prezentarea certificatului care atestă rezultatul negativ al unui test molecular 
efectuat cu 72 de ore înainte de intrarea în Moldova, sau test antigen/rapid, 
efectuat cu 48 de ore înainte de intrarea în Moldova; 

3. prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au 
suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un 
act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCovid-19 prezentat în una din 
limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ 
este valabil 90 zile din data efectuării investigației.  

 
Persoanele care nu prezintă condițiile stipulate la unul din pct. 1,2,3 sunt obligate să 
respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile, cu completarea obligatorie a fișei 
epidemiologice doar în format electronic, accesând pagina: https://fisa-covid.gov.md/.  
 
Copii sub vîrsta de 12 ani sunt scutiți de cerințele susmenționate.  
 
Alte excepții prevăzute de decizia CNESP pot fi vizualizate prin accesarea paginii oficiale 
a poliției de frontieră: www.border.gov.md/traversarea frontierei 
 
!Atenție: conform dispoziției agenției naționale pentru aviația civilă a Italiei (ENAC), 
persoanele care călătoresc pe cale aeriană din Italia spre Moldova, nu vor fi admise în 
zona aeroportuară internă și respectiv nici la zbor, dacă nu vor dispune de Green Pass, 
sau unul din certificatele enunțate mai sus la pct. 1,2,3. 
 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg
https://fisa-covid.gov.md/

