
 
Azerbaidjan 

 

 
Data, ora ultimei actualizări: 19.11.2020, ora: 15:00 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova 
 
Regimului special de carantină 
 
Autorităţile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimului special de carantină până pe data 
de 28 decembrie curent, orele 06:00. 
 
În cazuri excepţionale este posibil de a intra pe teritoriul Republicii Azerbaidjan cu condiția 
obținerii acordului prealabil al autorităților din Baku. 
In cazul în care cetăţenii Republicii Moldova intenţionează să efectueze vizite în 
Republica Azerbaidjan, iniţial este necesar să se adreseze Ambasadei pentru a obţine 
mai multe informaţii relevante. 
  
Măsurile pe plan intern  

1. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan începând cu 
data de 21.11.2020 sunt introduse unele măsuri suplimentare în contextul pandemiei 
COVID-19, după cum urmează: 

- Purtarea măştii de protecţie este obligatorie atît în spaţiile publice închise, cît şi cele 
deschise; 

- Se recomandă sectorului privat să reducă numărul angajaţilor prezenţi la serviciu cu 
30%; 

- În perioada 21 noiembrie – 28 decembrie, în zilele de odihnă pe întreg teritoriu 
Republicii Azerbaidjan este suspendată activitatea transportului public; 

- S-a recomandat persoanelor de peste 65 de ani să nu părăsească domiciliul. 
- În perioada 21 noiembrie – 28 decembrie, în zilele de odihnă vor activa doar 

farmaciile şi magazinele alimentare; 
   

2. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan începând cu 
data de 07.11.2020 pînă la data de 23.11.20 sunt introduse unele măsuri suplimentare 
în contextul pandemiei COVID-19, astfel pe teritoriul administrativ al orașelor Sheki, 
Lankaran, Gakh, Zagatala, Bilasuvar, Jalilabad, Masalli, Ismayli, Guba, Khachmaz, 
activitățile mai multor sfere de activități sunt suspendate, cu excepția următoarelor: 

- activitatea organelor de drept, autoritățile judiciare, organelor care asigură serviciul militar și 
prestarea serviciilor de avocatură; 

- activitatea altor instituții de stat (în limita stabilită de Cabinetul de Miniștri); 
- activitatea instituțiilor de sănătate publică, serviciilor sociale și a serviciilor de 

dezinfectare; 
- activitatea instituțiilor ce prestează servicii comunale, inclusiv (apă, electricitate, gaz, 

încălzire, comunicații și telecomunicații, deșeuri menajere); 
- prestarea serviciilor de transport marfar și logistic; 
- activitatea întreprinderilor care desfășoară operațiuni neîntrerupte, precum și ale 

întreprinderilor specializate în domeniul producției, furnizării, depozitării și vânzării cu 
amănuntul a produselor alimentare; 

- activitatea în domeniul agriculturii, recuperarea terenurilor și gestionarea apei; 
- activitatea farmaciilor, magazinelor alimentare (cu excepția piețelor și târgurilor), 

benzinăriilor; 
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- activitatea instituțiilor mass-media; 
- activitatea instituțiilor financiare (bănci, asigurări și alte instituții); 
- activitatea serviciilor de securitate; 
În perioada 07-21.11.20, pe teritoriile regiunilor menționate este suspendată activitatea 
transportului public; 

 
3. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan începând cu 

data de 28.10.2020 sunt introduse unele măsuri suplimentare în contextul pandemiei 
COVID-19: 
- În orașele Baku, Sumgayit, Ganja, Yevlakh, Mingachevir, Sheki, Shirvan, 

Lankaran, Absheron, Goygol, Samukh, Sabirabad, Guba, Aghstafa, Bilasuvar, 
Khachmaz, Ismayli, Gakh şi Zagatala pănă la data de 30 noiembrie 2020, în 
zelele de odihnă este suspendat transportul public; 

- Începînd cu data de 29 octombrie 2020, de comun cu regiunile menţionate mai 
jos, intrarea-ieșirea din/în orașul Lankaran, Jalilabad și regiunile Masalli, cu 
excepția vehiculelor cu scop operațional și special, este interzisă. 
 

4. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan din 23.10.2020 
privind unele măsuri suplimentare introduse în contextul pandemiei COVID-19, din 
data de 24.10.20 este interzisă intrarea-ieșirea și din/în regiunile Mingachevir, 
Agstafa, Bilasuvar, Khachmaz, Ismayli, Gakh și Zagatala. 
Totodată în regiunile menționate supra, pîna la data de 02 noiembrie  în zilele de 
odihnă este suspendat transportul public. 
 

5. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan din 14.10.2020 
privind unele măsuri suplimentare introduse în contextul pandemiei COVID-19, 
intrarea-ieșirea din/în orașul Sabirabad, satele Javad, Türkedi, Galagain și Kyurkendi 
din regiunea Sabirabad, satele Şaqlakyucha și Şihakaran din regiunea Lankaran, 
orașul Guba, satele Rustov și Zardabi din regiunea Guba, orașul Sheki și satul Kish 
este interzisă. 
 

6. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan începând cu 
data de 19.10.2020 sunt introduse unele măsuri suplimentare în contextul pandemiei 
COVID-19: 

- Suspendarea activităţii metroului din Baku; 
- În perioada 19 octombrie - 2 noiembrie 2020, s-a anunțat vacanțe în toate instituțiile 
de învățământ din Republica Azerbaidjan; 
- S-a redus cu până la 30 %, numărul angajaților structurilor de stat, ceilalţi angajați au 
trecut la un mod de lucru la distanță, iar pentru sectorului privat această prevedere este cu 
titlu de recomandare; 
- S-a recomandat persoanelor de peste 65 de ani să nu părăsească domiciliul. 
 
7. Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri ai Republicii Azerbaidjan din 28.09.2020 
privind unele măsuri suplimentare introduse în contextul pandemiei COVID-19: 
- până la data de 02 noiembrie în zilele sâmbăta și duminica toate tipurile de transport 
public vor fi suspendate; 
- pe plaje este permisă activitatea întreprinderilor de alimentaţie publică. 

 
În zonele unde este păstrat regimul special de carantină, pînă la data de 2 noiembrie rămân în 
vigoare următoarele restricții: 



- încetarea intrării și ieșirii pe teritoriul țării pe cale terestră și aeriană, cu excepția 
transportului de mărfuri; 
- suspendarea transportului de pasageri pe cale terestră și aeriană din orașe și regiuni ale țării; 
- încetarea primirii cetățenilor la nivel local în grupuri sau individual în alte organizații de 
stat (instituții), cu excepția centrelor „ASAN xidmət” și „DOST”; 
- interzicerea organizării și desfăşurării comemorărilor, precum și a ritualurilor religioase în 
sălile ceremoniale, corturi și alte spații închise, cu excepția înmormântărilor; 
- încetarea tuturor evenimentelor publice, inclusiv a evenimentelor sportive și culturale (cu 
excepția jocurilor şi competițiilor sportive în aer liber fără participarea spectatorilor); 
- interzicerea organizării evenimentelor, inclusiv a zilelor de naștere, nunți, angajamente și 
alte evenimente similare în această zonă în casele clienților sau în altă parte; 
- interzicerea adunării cetățenilor în grupuri mai mari de 10 persoane în locuri publice, 
inclusiv pe străzi, bulevarde, parcuri și alte locuri (cu excepția rudelor apropiate: părinților, 
bunicilor, copiilor, fraților și surorilor). 
 
Alte informații importante 
  
În contextul agravării situației în zona de conflict a Karabahului de Munte începând cu data 
de 28 septembrie curent pe teritoriul Republicii Azerbaidjan a fost declarată legea marţială 
cu introducerea stării de asediu în orasele Baku, Ganja, Sumgayit, Evlah, Mingachevir, 
Naftalan și raioanele Absheron, Jabrayil, Fuzuli, Aghjabadi, Beylagan, Agdam, Barda, 
Tartar, Goranboy, Goygol, Dashkasan, Gadabeisk, Tovuz, Shamkir, Qazakh, Agstafa - este 
interzisă aflarea pe străzi și în spațiile publice de la 21:00 până la 06:00, precum și este 
limitată circulația între orașele și regiunile menționate. https://mod.gov.az/ru/news/ukaz-
prezidenta-azerbajdzhanskoj-respubliki-32349.html 

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: 27.11.2020, ora: 12:00 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova 
Stare de urgență: NU 
 
Conform  Deciziei autorităţilor georgiene din data de 26 noiembrie, sunt introduse 
unele măsuri suplimentare în contextul pandemiei COVID-19, după cum urmează: 
- Se interzice traficul pietonal și cel de transport între orele 21:00 – 05.00 în orașele 
mari: Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Rustavi, Zugdidi, Gori și Poti; 
- în perioada 28 noiembrie - 31 ianuarie, se interzice activitatea restaurantelor, a 
spaţiilor comerciale, cu excepția magazinelor alimentare, farmaciilor, magazinelor 
specializate în comercializarea produselor chimice, de uz casnic, a consumabilelor pentru 
igienă și a chioșcurilor de ziare. 
- Se suspendă funcționalitatea transportului public în orașele mari Tbilisi, Kutaisi, 
Batumi, Rustavi, Zugdidi, Gori și Poti; 
- se suspendă activitatea centrelor sportive și a piscinelor din toată țara, şi respectiv se 
interzice organizarea de seminare, antrenamente, precum și activitatea cercurilor sportive și 
culturale; 
În perioada 24 decembrie - 2 ianuarie, din cauza sărbătorilor de Anul Nou, toate 
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restricțiile vor fi eliminate. În perioada menţionată, atât angajații instituțiilor de stat, 
cât și companiile private se vor avea zile de odihnă 
.  
- Conform  Deciziei autorităţilor georgiene din data de 9 noiembrie, sunt 
introduse unele măsuri suplimentare în contextul pandemiei COVID-19, după cum 
urmează: 
 
1. se interzice traficul pietonal și cel de transport între orele 22:00 – 05.00 în orașele mari: 
Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Rustavi, Zugdidi, Gori și Poti, cu exepția următoarelor: 
- Transportului internațional de marfuri; 
- În coordonare cu autoritățile georgiene, se permite transportarea în interes de serviciu a 
personalului medical, farmaceutic, a personalului mass-media importanți din punct de vedere 
strategic și a curierierilor serviciilor de livrare. 
2. Toate organizațiile au obligativitatea de a activa pînă la ora 22:00, cu excepția celor 
medicale, farmaceutice și mass-media din punct de vedere strategic; 
3. Grădinițele municipale și cele private vor fi închise temporar în Tbilisi, Kutaisi, Batumi, 
Rustavi, Zugdidi, Gori și Poti; 
4. Se vor impune măsuri speciale în orașele menționate supra în vederea reducerii numărului 
de pasageri în transportul municipal. Traficul de transport nu va fi restricționat în timpul 
zilei. 
5. Pentru a preveni supraîncărcarea spitatelor, bolnavii cu forma ușoară a COVID-19, vor fi 
tratați la domiciliu de către medicilor de familie, find plasați în autoizolare la domiciliu. 
Persoanele care nu vor avea posibilitatea de a se autoizola la domiciliu persoanl vor fi plasați 
în hotele pe perioada tratamentului. 
 
 
Conform deciziei Guvernului Georgiei, începînd cu data de 21 octombrie 2020 cetățenii 
georgieni, precum și membrii familiei lor, vor fi plasați în autoizolare timp de 8 zile, 
conform următoarelor reguli: 
A) O persoană care ajunge dintr-o țară străină trebuie să prezinte la punctele de control la 
frontieră un document care să confirme testului COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore 
înainte de a vizita Georgia, după care va fi supus autoizolării; 
B) dacă persoana nu reușește să depună documentul de confirmare a testului COVID-19, va 
fi supusă carantinei obligatorii; 
Aceeași prevedere se aplică şi resortisanților/ titularilor de permise de ședere permanentă din 
următoarele state atunci când călătoresc cu avionul din aceleași țări: 

1. Regatul Spaniei; 
2. Marele Ducat al Luxemburgului; 
3. Regatul Țărilor de Jos; 
4. Republica Polonia; 
5. Republica Portugalia 
6. România 
7. Republica Elenă; 
8. Regatul Suediei; 
9. Republica Croația; 
10. Republica Italia; 
11. Republica Cipru; 
12. Republica Slovenia; 
13. Republica Islanda; 

 



Prevederile de mai sus, nu se aplică studenților internaționali. Aceștia sunt obligați să 
prezinte o confirme a testului COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore înainte de vizita 
Georgia, cu aplicarea unei carantine de 12 zile, pe cont propriu. Informații detaliate cu 
privire la condițiile de intrare a studenților străini în Georgia pot fi găsite la linkul ce 
urmează  https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/193  
 
Următoarele categorii de călători nu sunt supuse izolării/carantinei la intrarea în Georgia: 
 
A) Membrii delegațiilor oficiale ale țărilor străine / organizațiilor internaționale care sosesc 
în Georgia într-o vizită oficială (obligativitatea prezentării la punctele de control a unei 
confirmări a efectuării testului COVID-19 în ultimele 72 de ore înainte de vizita oficială); 
 
B) Cetățenii și titularii de permise de ședere permanentă din Republica Federală Germania, 
Republica Franceză, Republica Letonia, Republica Lituania și Republica Estonia dacă 
călătoresc cu avionul în Georgia din aceleași țări. 
 
Persoanele menționate mai sus trebuie să prezinte la punctele de control la frontieră o 
confirme a testului COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore înainte de intrarea în Georgia 
sau să facă un examen cont propriu la intrare. 
 
Aceștia vor fi supuși izolației / carantinei numai dacă au călătorit în afara ţărilor Republica 
Federală Germania, Republica Franceză, Republica Letonia, Republica Lituania și Republica 
Estonia în ultimele 14 zile sau dacă testul COVID-19 a fost unul pozitiv. Informațiile de 
călătorie trebuie introduse într-un formular electronic special, care trebuie completat înainte 
de plecare. 
 
Până la traversarea frontierei georgiene cetățenii/persoanele cu permis de şedere din țările 
respective vor completa un formular electronic, disponibil la următoarea adresă : 
https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/  
Formularul completat urmează să conțină informații privind istoria călătoriilor străine 
efectuate pe parcursul ultimilor 14 zile, precum şi privind locația șederii și a datelor de 
contact în Georgia. 

În cazul detectării la intrare în ţara a persoanelor cu temperaturi mai mari de 37 de grade 
Celsius, va fi efectuat un test PCR la punctele de frontiera. 

Cetățenii statelor UE Spania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Grecia, 
Suedia, Croația, Italia, Cipru, Slovenia, Islanda), care plasează Georgia pe așa-numita Listă 
Verde sau care impun diferite restricții, pot intra în Georgia sub o carantină obligatorie de 
8 zile, ale cărei costuri vor fi acoperite desinestătător.  
 
Cetățeanul/rezidentul permanent al unei din cele 5 țări enumerate (Germania, Franța, 
Estonia, Letonia și Lituania), care ajunge pe calea aeriană din orice țară UE cu care Georgia 
redeschide frontiera în condițiile convenite sau din țări cu care Georgia nu redeschide 
frontiera, precum și are un istoric de călătorie în ultimele 14 zile în alte țări decât cele 5 țări 
menționate mai sus, acesta va fi supusă unei carantine obligatorii de 8 zile, pe cont propriu. 
 
 
 
Vizite de afaceri 
Vizitele de afaceri din întreaga lume vor fi implementate fără întârziere, completând inițial 
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un formular corespunzător, și respectiv, în acord cu agenția sectorială relevantă, la adresa: 
https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia/ kcjcpx/. 
Persoanele care efectuează o vizită de afaceri vor fi supuși testării PCR pe cont propriu la un 
punct de control vamal/punct de trecere a frontierei la traversarea frontierei de stat a 
Georgiei, sau în cea mai apropiată zonă de control vamal. Testarea PCR se va efectua pe 
cont propriu o dată în 72 de ore în următoarele 8 zile de ședere. În cazul în care oameni de 
afaceri vor renunţa la testarea PCR aceștia vor fi plasaţi în carantină de 8 zile la fel pe 
cheltuiala proprie. Procedura respectivă nu se aplică cetăţenilor/persoanelor cu permis de 
şedere din Germania, Franța, Estonia, Letonia și Lituania. 

Călătorii din state care nu fac parte din UE 
 
În prezent Georgia nu redeschide hotarele cu ţările care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, cu excepţia vizitelor de afaceri. 

Informații mai detaliate cu privire la testare, regimul de carantină și alte probleme referitoare 
la traversarea frontierei pot fi accesate aici: 
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx   
 
Vizitarea Georgiei de către cetățeni străini care nu sunt incluși în categoriile menționate mai 
sus este posibilă numai în cazul obținerii acordului din partea autorităților georgiene și numai 
în cazul motivelor serioase. 
Astfel, înainte de a planifica o vizită în Georgia cetățenii Republicii Moldova trebuie să 
se adreseze  Ambasadei Republicii Moldova la Baku sau misiunii diplomatice a 
Georgiei pentru a obține mai multe informații relevante. 
 
Alte informații utile 
 
Guvernul Georgiei continuă să coopereze activ cu statele membre ale UE și cu țările 
partenere pentru identificarea condițiilor pentru intrarea în Georgia, precum și pentru intrarea 
cetățenilor georgieni în aceste țări.  
 
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: 27.11.2020, ora: 12:00 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 
Republicii Moldova 
 
- Conform  Deciziei autorităţilor indiene din data de 26 noiembrie, începând cu 
data 01 decembrie sunt introduse unele măsuri suplimentare în contextul pandemiei 
COVID-19, după cum urmează: 

- Purtarea măştii de protecţie atît în spaţii deschise, cît şi în spaţii închise 
devine obligatorie; 

- În locurile aglomerate, inclusiv magazine, pieţi, transport public obligatoriu 
de păstrat distanţa socială şi efectuarea procedurilor de dezinfectare; 

- Începînd cu data de 1 decembrie, vor fi permise activitatea sălilor sportive 
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doar pentru antrenamente a teatrelor, cinematografelor  cu păstrarea distanţei sociale, şi 
respectiv capacitatea să nu depăşească 50% din locuri; 

- Se permit desfăşurarea adunărilor sociale/religioase/sportive/de 
divertisment/educative/culturale, într-o capacitate de până la maxim 50% din capacitatea 
sălii, şi cu un plafon de 200 de persoane; 

- Totodată se recomandă peroanelor cu vîrste de peste 65 de ani şi copiilor de 
pînă la 10 ani să nu părăsească domiciliul fără careva necesităţi stringente; 

- Se va aplica amenzi pentru nerespectarea regulilor ce prevăd măsurile de 
protecţie COVID-19, inclusiv pentru scuipatul pe străzi.  
 
Pînă la data de 31 octombrie, Autorităţile Republicii India au prelungit restricția legată de 
transportului internaţional de pasageri (cu excepţia zborurilor aprobate de către Ministerul de 
interne al Indiei). 
 
Prin decizie Autorităţilor Republicii India din data de 21.10.20 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. 
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/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1 
https://www.eoibucharest.gov.in/news_detail/?newsid=70 
 
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. 

 
Alte informații utile: 
 
India a semnat acorduri cu Franța și Germania, permițând astfel un număr limitat de zboruri 
care operează între cele două țări (India și Franța și India și Germania). 
Astfel, toți cetățenii indieni blocați și cetățenii străini eligibili pot călători în India fie din 
Franța, fie din Germania sau cu alte zboruri speciale aprobate de către autoritățile indiene. 
 
Pentru detalii despre zboruri și cumpărarea biletelor, vizitați site-ul web al Air India sau 
Lufthansa. 

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/ 

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
mailto:baku@mfa.gov.md
https://azerbaidjan.mfa.gov.md/


 

 
Iran 

 

Data, ora ultimei actualizări: 27.11.2020, ora: 12:00 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova 
 
STARE DE URGENȚĂ: NU 

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 informaţia suplimentară legată de prelungirea valabilităţii vizei 
respective sunt rugaţi să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku. 
 
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/ 
 

 

https://www.facebook.com/Ambasada-Republicii-Moldova-%C3%AEn-Republica-Azerbaidjan-1617109018320275/
https://www.facebook.com/Ambasada-Republicii-Moldova-%C3%AEn-Republica-Azerbaidjan-1617109018320275/
mailto:baku@mfa.gov.md
https://azerbaidjan.mfa.gov.md/

