
Informații actualizate despre regimul de călătorie la intrarea în Italia – 19.05.2021 

Potrivit ultimei Ordonanțe a Ministrului Sănătății italian, sunt menținute în continuare restricțiile 

de intrare pe teritoriul italian pînă la data de 30 iulie 2021, stabilite anterior prin actele normative 

italiene: DPCM din 02 martie 2021, Ordonanța MD din 29.04.2021 și ordonanța MS din 

14.05.2021 și 18.05.2021.  

Conform normelor legale italiene sus menționate, sunt stabilite 5 liste cu statele lumii, în raport 

cu care se aplică măsuri/restricții diferite. Intrarea în Italia din statele indicate la lista E – în care 

se află și Republica Moldova – este permisă intrarea în Italia doar pentru motive justificate și cu 

prezentarea actelor doveditoare: 

- necesitate de muncă 

- motive de sănătate 

- Studii 

- urgență absolută 

- întoarcere la domiciliu sau reședință  

Intrarea în Italia în scop de turism actualmente nu este permisă.  

Totodată, este permisă intrarea în Italia chiar și dacă în ultimele 14 zile au vizitat Republica 

Moldova pentru următoarele categorii de persoane: 

f) cetățenii statelor UE/Acordului Schengen, UK, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii 

San Marino și Statului Vatican, care au reședință/domiciliul în Italia și a membrii familiilor; 

g) 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; 

h) cetățenii țărilor terțe cu permis de lungă ședere în temeiul Directivei 2003/109/CE a CE din 

25 noiembrie 2003 și a membrilor familiilor acestora. 

i) membrii de familie a persoanelor fizice menționate la litera h), 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) 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. 

 

Persoanele care provin sau au tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova, la intrarea în Italia, 

sunt obligate: 



- să completeze declarația pe proprie răspundere, care din data de 24 mai 2021 va fi 

înlocuită obligator cu formularul european digital unic de localizare a pasagerilor. Acest 

formular urmează a fi completat accesând link-ul: https://app.euplf.eu/#/ După 

înregistrare și completare, veți primi un document în PDF cu QRcode, care poate fi 

prezentat autorităților în format digital, pe smarpthone, sau pe suport de hîrtie. 

- să dispună de certificat care atestă rezultatul negativ molecular sau antigenic la testul 

COVID-19, efectuat cu 72 de ore pînă la intrarea în Italia.  

- să informeze agenția sanitară competentă din regiunea despre intrarea dvs în Italia. 

- să respecte regimul de autorizare/carantină pentru 10 zile.  
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Condițiile de intrare în Moldova rămîn aceleași instituite prin hotărîrea nr. 54 din 29.04.2021 a 

CNESP a Republicii Moldova.  

Prin urmare, la trecerea frontierei de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova, se instituie 

obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, valabil 72 ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 

Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie 

prezentată în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.  

Persoanele care nu dețin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, vor completa, în mod 

obligatoriu, fișa epidemiologică, precum şi vor semna declarația pe propria răspundere de a 

respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.  

Persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19 (ciclul 

complet), prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, Italiană sau rusă, sunt 

scutite de respectarea regimului de autoizolare/carantină. 

Alte categorii exceptate de obligativitatea regimului de autoizolare pot fi vizualizate în textul 

hotărîrii nr. 54 din 29.04.2021 a CNESP, care poate fii accesată aici:  

https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.54_29.04.2021.pdf  
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