
 

Azerbaidjan 

 

 

Data, ora ultimei actualizări: 25.06.2021, ora: 12:00 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 
Regimului special de carantină 

 

Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Republicii Azerbaidjan din data de 19.05.2021, 

autoritățile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimului special de carantină până pe data 

de 01 august 2021, iar în această perioadă toate intrările pe teritoriul Republicii Azerbaidjan 

sunt efectuate doar după obținerea permisului prealabil al Cabinetului de miniștri.  

 

Măsurile pe plan intern  

ATENȚIE!!! Ținând cont de evoluția epidemiologică, Cabinetului de Miniștri al Republicii 

Azerbaidjan relaxează măsurile impuse anterior după cum urmează: 

1. Începând cu 31 mai: 

- Se permite deplasarea în aer liber fără purtarea măștii de protecție; 

- În Baku a fost reluată activitatea metroului; 

- A fost reluată activitatea transportului de pasageri regional 

2. Începând cu 10 iunie: 

- Se permite activitatea lăcașurilor de cult religios, iar capacitatea acestora să nu 

depășească 50 % din vizitatori; 

- A fost reluată activitatea centrelor comerciale și Mall-urilor, cu excepția activității 

cinematografelor și terenurilor pentru copii; 

- Este permisă activitatea plajelor și piscinelor, inclusiv atracțiilor acvatice și 

terenurilor de sport amplasate pe teritoriile acestora; 

-  Se permite activitatea centrelor sportive și de recreere, doar că doritorii de a 

frecventa vor fi obligați să prezinte pașaportul de vaccinare și certificat de imunitate; 

Totodată, în perioada 26-28 iunie în Baku este suspendat transportul public. 

 

ATENȚIE!!! Este permisă intrarea și ieșirea în/din Republica Azerbaidjan, fără permisul 

prealabil al Cabinetului de miniștri, a rudelor persoanelor care au decedat pe teritoriul 

Republicii Azerbaidjan (în baza documentelor relevante care confirmă faptul decesului). 

 

Important!! Părăsirea Republicii Azerbaidjan pe cale terestră poate fi dor după acordul 

prealabil al Cabinetului de Miniștri. 

Suplimentar, conform deciziei autorităților azere atît la intrarea pe cale aeriană pe 

teritoriul Republici Azerbaidjan, cît și la părăsirea țării pe aceiași cale toate persoanele 

sunt obligate să prezinte certificatul cu testul negativ la COVID-19. 

 

In cazul în care cetățenii Republicii Moldova intenționează să efectueze vizite în 

Republica Azerbaidjan, inițial este necesar să se adreseze Ambasadei pentru a obține 

mai multe informații relevante. 
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Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 

Georgia 

 

Data, ora ultimei actualizări: 01.07.2021, ora: 12:00 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

Stare de urgență: NU 
 

Ținând cont de evoluția epidemiologică din Georgia, Cabinetul de miniștri a decis să ușureze 

parțial restricțiile impuse din cauza COVID-19, adoptând următoarele decizii: 

- Au fost reluate zborurile regulate; 

- A fost reluată circulația transportului municipal; 

- Au început să funcționeze Telecabinele în stațiunile de schi; 

- Prestările de servicii de catering din toată Georgia au permisiunea de a deservi 

invitații în încăperi; 

- Centrele comerciale și piețele de îmbrăcăminte vor fi deschise nu numai în timpul 

săptămânii, ci și în weekend; 

- S-a permis activitatea Cafenelelor și Restaurantelor; 

- A fost permisă activitatea transportului public în intervalul orelor 06.00 -23.00; 

- Obligativitatea purtării măștii de protecție este doar în spațiile închise, inclusiv 

transportul public; 

  

 

Atenție!!! Din data de 1 iulie curent a fost exclusă starea de asediu pe întreg teritoriu 

Georgiei.  

 

 Noile reglementări pentru traversarea frontierei georgiene. 

Cetățenii din toate țările pot călători în Georgia, dacă: 

- În timpul călătoriei pe cale aeriană prezintă la punctele de control, documentul care 

confirmă cursul complet de vaccinare cu orice tip de vaccin; 

- În timpul traversării frontierei terestre și maritime a Georgiei, prezintă documentul care 

confirmă cursul complet de vaccinare, precum și testul PCR negativ efectuat în ultimele 72 

de ore înainte de a vizita Georgia. 

EXCEPȚIE!!! Cu excepția persoanelor care călătoresc din Republica India (indiferent de 

cetățenie și curs complet de vaccinare), precum și a persoanelor care au tranzitat Republica 

India în ultimele 14 zile. Aceștia urmează să prezinte testul PCR negativ efectuat în ultimele 

72 de ore înaintea traversării frontierei Georgiene și apoi - o carantină obligatorie de 14 zile 

(în cazul străinilor pe cont propriu). 

Reguli de intrare pentru străinii nevaccinați 
Cetățenii și titularii de permise de ședere din următoarele state: 

Statele membre ale Uniunii Europene 

Statul Israel 

Republica Turcă 
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https://azerbaidjan.mfa.gov.md/
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Confederația Elvețiană 

Regatul Norvegiei 

Statele Unite ale Americii 

Canada 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

Regatul Arabiei Saudite 

Statul Qatar 

Statul Kuweit 

Emiratele Arabe Unite 

Regatul Bahrein 

Republica Armenia 

Republica Azerbaidjan 

Ucraina 

Republica Moldova 

Republica Kazahstan 

Federația Rusă 

Republica Belarus 

Republica Uzbekistan 

Republica Tadjikistan 

Republica Kârgâzstan 

Turkmenistan 

Republica Populară Chineză 

Japonia 

Republica Coreea 

Sultanatul din Oman, 

 

pot intra în Georgia pe calea aerului, terestră și pe cea maritimă în condițiile menționate mai 

jos:  

- aceștia trebuie să călătorească direct din țările menționate mai sus, inclusiv călătoriile de 

tranzit prin țări terțe; 

- la punctul de control, urmează să prezinte un certificat de examinare PCR efectuat în 

ultimele 72 de ore; 

- în a 3-a zi de ședere, aceștia sunt obligați să se supună examenului PCR pe cont propriu; 

- înainte traversării frontierei de stat este necesar de completat formularul de cerere special, 

indicând istoricul călătoriilor din ultimele 14 zile, detaliile de contact (adresa, numărul de 

telefon, e-mail etc.), la adresa 

https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia / tk6157/ ; 

- toate persoanele care au călătorit în Republica India în ultimele 14 zile vor fi plasate într-o 

carantină obligatorie timp de 14 zile de la intrare pe teritoriul Georgiei pe cont propriu.  

 

Mai multe informații pot fi accesate la următorul link https://mfa.gov.ge/.../sazgvris-

kvetis-regulaciebi.aspx 

  

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 

 

India 

Data, ora ultimei actualizări: 01.07.2021, ora: 12:00 
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Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 
Conform  Deciziei autorităților indiene din data de 29 iunie curent a fost extinsă 

perioada de carantină obligatorie pînă la data de 31.07.2021. 

După evoluția din ultimele zile privind explodarea numărului celor infectați și 

identificarea unei noi tulpini de COVID-19 cu ”dublă mutație” autoritățile indiene au 

adoptat următoarele decizii: 

- Purtarea obligatorie a măștilor de protecție, inclusiv în domiciliile celor infectați; 

- Păstrarea distanței sociale de 3 m²; 

- Izolarea persoanelor infectate și celor care au fost în contact; 

- În cazurile infectării în grup, toate persoanele vor fi izolate în anumite locuri special 

amenajate; 

- Este strict interzisă circulația persoanelor pe timp de noapte; 

- Sunt interzise toate acțiunile cu caracter social / politic/ sportiv /divertisment/ 

academic/ cultural / religios alte activități legate adunări sociale, cu excepția 

căsătoriilor și înmormântărilor cu limita stabilită de 50, și respectiv 20 de persoane;  

- A fost recomandat ca toate complexele comerciale, cinematografele, restaurantele/ 

barurile, complexele sportive, spa-urile, piscinele și locurile religioase să-și suspende 

activitatea; 

- Transportul public (căi ferate, metroul, autobuzele) vor funcționa cu capacitatea 

maximă de 50% din locuri; 

- Instituțiile de stat vor activa în continuare cu implicarea doar personalului necesar și 

cu păstrarea distanței sociale. Periodic angajații vor fi testați, pentru a evita infectările 

în grup.   

 

Atenție!!! Situația în India un extrem de dificilă, din considerentul că s-a majorat 

numărul celor infectați cu Covid-19. Totodată, în India a fost descoperită o nouă 

tulpină de Covid-19 cu dublă mutație. Actualmente Republica India se confruntă cu 

problema lipsei oxigenului în spitale. 

 

În acest context Ambasada recomandă cetățenilor Republicii Moldova evitarea 

călătoriilor în India. 

 

Prin decizie Autorităților Republicii India din data de 13.03.21 se permite 

următoarelor categorii de cetățeni străini să intre pe teritoriul Republicii India, pe rute 

de apă sau cale aeriană, inclusiv cele din cadrul misiunii „Vande Bharat” sau a 

sistemului „bule de aer” (prin acorduri bilaterale de călătorie aeriană) sau prin orice 

zboruri comerciale neprogramate, așa cum este permis de Ministerul Aviaţiei Civile: 

 

A.Tuturor cetățenii străini care dețin cardul OCI (Oversea Citizens of India) şi PIO (Person 

of Indian Origin). 

 

B. Toți cetățenii străini care intenționează să viziteze India în orice scop, cu excepția celor ce 

deţin viză turistică. 

 

C. Toate vizele existente, cu excepția vizelor electronice (e-Visa), vizelor turistice și vizelor 

medicale, care au rămas suspendate vor fi restabilite cu efect imediat. În cazul în care 

valabilitatea unei astfel de vize a expirat, cetățenii  străini pot obține o nouă viză de categorie 

/ subcategorie corespunzătoare  la o misiune diplomatică indiană. 

https://www.facebook.com/Ambasada-Republicii-Moldova-%C3%AEn-Republica-Azerbaidjan-1617109018320275/
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În cazul vizei medicale (inclusiv viză pentru însoțitorii bolnavului), cetăţenilor străini care 

intenționează să viziteze India pentru tratament medical în caz de urgență li se poate acorda o 

viză medicală pentru perioada corespunzătoare de către misiunile diplomatice indiene. 

Condiția de obținere a vizei medicale nu se va aplica familiilor diplomaților / afiliaților 

străini care sunt eligibili pentru scutirea de viză în baza cordurilor bilaterale de scutire de 

vize. 

 

D. În cazul în care orice cetățean străin care nu este acoperit de o careva categorii  

menționate la pct.C , dar este obligat să viziteze India în mod urgent, inclusiv urgenţa 

familiară, Misiunile diplomatice Indiene sunt autorizate să elibereze viză „X-Misc” cu 

intrare unică într-o perioada corespunzătoare. În astfel de cazuri, misiunile indiene pot lua o 

decizie privind acordarea vizei de la caz la caz, în dependență de urgenţă. 

 

E. Cetăţenii din Nepal şi Butan au permisiune de a vizita India din orice ţară.  

Măsurile de protecţia legate de carantină și celelalte probleme legate de sănătate / COVID-

19, se vor respecta cu strictețe conform recomandărilor  Ministerului Sănătății și Protecției 

Familiei. 

 

Persoanele din categoriile menționate mai sus până la traversarea efectuarea vizitei în India: 

 

-  vor completa un formular electronic, disponibil la următoarea adresă 

www.newdelhiairport.in cu cel puțin 72 de ore înainte de călătoria programată; 

- vor da o declarație pe propria răspundere că se vor supune măsurii de carantină timp de 14 

zile (7 zile carantină instituționalizată și 7 zile de autoizolare la domiciliu sau reședința 

declarată); 

- vor instala aplicația Aarogya Setu. 

 

Evitarea carantinei instituționalizate poate să fie solicitată în cazul motivelor serioase, printre 

care deces în familie, urgență medical, pentru femeile însărcinate, minorii cu vârsta sub 10 

ani sau în cazul prezentării rezultatului negativ a unui test RT-PCR negative  pentru infecția 

cu COVID-19, efectuat cu cel mult 96 de ore înaintea călătoriei. Totodată, persoanele vor 

respecta măsurile de autoizolare la domiciliu/reședință pentru 14 zile.  

 

Mai multe informații pot fi găsite aici: 

https://www.mha.gov.in/ 

https://boi.gov.in 

https://www.eoibucharest.gov.in 

 

Măsurile pe plan intern: 

 

Guvernul Indiei facilitează întoarcerea cetățenilor indieni blocați în străinătate, în mod 

treptat, a următorilor categorii de cetățeni: 

- celor deportaţi de către guverne străine;  

- muncitori migrați / Muncitori care au fost concediați;  

- titularii de vize pe termen scurt care se confruntă cu expirarea vizelor; 

-  Urgență medicală / căutarea tratamentului pentru boala terminală; 

- femeile gravide / vârstnice; 

- decesul unui membru al familiei în India; 

- vizitatori blocați;  

- studenți, dacă institutele de învățământ / pensiunile lor sunt închise. 

https://www.mha.gov.in/
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
https://www.eoibucharest.gov.in/news_detail/?newsid=70


 

Alte informații utile: 

 

India a semnat acorduri "Air Transport Bubbles" cu 24 de țări, inclusiv Franța, Germania, 

Olanda. Cetățenii indieni și cetățenii străini eligibili din țările UE pot călători în India din 

Franța / Germania / Olanda. Pasagerii internaționali care călătoresc în India trebuie să se 

înregistreze, după cum urmează: 

 

FRANȚA: Vă înregistrați la Ambasada Indiei la Paris. Air India și Air France operează 

zboruri din / către India. Pentru detalii despre zboruri și achiziționarea biletelor, accesați site-

ul web Air India / Air France. 

 

GERMANIA: Vă înregistrați la portalul ”Repat”. Air India și Lufthansa operează zboruri din 

/ către India. Pentru detalii despre zboruri și achiziționarea biletelor, vizitați site-ul web Air 

India / Lufthansa. 

OLANDA: Înregistrați-vă la Ambasada Indiei la Haga. Air India și KLM operează zboruri 

din / către India. Pentru detalii despre zboruri și achiziționarea biletelor, vizitați site-ul web 

Air India / KLM. 

Înainte de a planifica o vizită în Republica India se recomandă consultarea cu 

Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică Republicii India cu 

sediu la Bucureşti, România. 

Ambasada Republicii Moldova la Baku 

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Baku: +994502285135 

Email: baku@mfa.gov.md 

https://azerbaidjan.mfa.gov.md/ 

 

 

Iran 

 

Data, ora ultimei actualizări: 26.03.2021, ora: 10:00 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

Ținîn cont de evoluția pandemică, Republica Islamică Iran nu eliberează vize turistice. 

Autoritățile Republicii Islamice Iran permit intrarea pe teritoriul statului a persoanelor care 

dețin vize valabile, şi respectiv certificatul la testul pentru COVID-19, care este obligatoriu. 

Înainte de a planifica o vizită în Republica Islamică Iran se recomandă consultarea cu 

Ambasada Republicii Moldova la Baku sau misiunea diplomatică Republicii Islamice 

Iran. 

Alte informații utile 

 

Cetăţenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Republicii Islamice Iran în baza 

oricărui tip de viză pentru informația suplimentară legată de prelungirea valabilității vizei 

respective sunt rugaţi să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku. 
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