
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE

ALERTE DE CĂLĂTORIE COVID-19

Informaţii privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul Irlandei 
(Actualizat: 23.12.2020)

1. Datele din tabelul de mai jos pot fi modificate, dacă autoritățile statelor străine vizate vor
adopta alte decizii. Aceste informații sunt publicate în regim operativ de către misiunile
diplomatice  și  oficiile  consulare  ale  Republicii  Moldova  peste  hotare (lista  poate  fi
accesată pe pagina web a ministerului: https://bit.ly/39rMG0L). Informațiile curente se
bazează  pe  cele  mai  recente  date  disponibile  și  sunt  colectate  din  surse  naționale
autorizate și publice și sunt publicate la secțiunea „Alerte de călătorie COVID-19”;
 

2. Totodată,  pentru  siguranța  cetățenilor  Republicii  Moldova  aflați  peste  hotare,
suplimentar  la  coordonatele  misiunilor  diplomatice  și  oficiilor  consulare,  Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene are activat un  Centru de Apel, care poate fi
contactat  la  numerele  de telefon 0 80 090 990 – gratuit  de la  telefonul  fix  din orice
localitate a Republicii Moldova sau din străinătate la: +373 22 788 722. Operatorii au
program de  luni până vineri între orele  08.00 – 17.00 (ora Republicii Moldova).  În
afara  programului  cu  publicul,  Centrul   expedia  un  mesaj:  prin  email
la call.center@mfa.gov.md sau pe pagina de Facebook a Centrului de Apel;

3. Suplimentar  la  resursele  MAEIE,  recomandăm  cetățenilor  Republici  Moldova  care
dispun de dubla cetățenie, a unui stat membru al UE, consultarea adițională și a datelor
operative privind menținerea/ridicarea măsurilor restrictive la următoarea adresă:

Re-Open (Platformă menținută de Uniunea Europeană): bit.ly/3eBoSIP    

https://bit.ly/3eBoSIP?fbclid=IwAR2oaP9VY6Crrw2h0jYjdGTKtZPluAz4eZtQtVVzoMfmBuFcc5SXTZw1I0E
https://reopen.europa.eu/ro/?fbclid=IwAR2t1j4sx_b1E__-Xo-tvDLUHSv8iD-xhr6jXeZuJDMiQrvX0YBaONLiEZc
https://www.facebook.com/Centrul-de-Apel-al-MAEIE-al-RM-322314424448139/
mailto:call.center@mfa.gov.md
callto:+373%2022%20788%20722
callto:0%2080%20090%20990
https://bit.ly/39rMG0L


Irlanda

Data, ora ultimei actualizări: 23.12.2020, ora: 10:00

Pentru  informații  operative,  urmăriți  pagina  de  facebook  a  Ambasadei  Republicii
Moldova

1. STARE DE URGENȚĂ: NU

2. RESTRICȚII DE INTRARE:
Ca răspuns la identificarea unei noi tulpini  de COVID-19 în sud-estul  Angliei,
Guvernul irlandez a anunțat interzicerea tuturor zborurilor care sosesc în Irlanda
din Marea Britanie, cu efect de la miezul nopții duminică,  20 decembrie 2020.
Călătorii din Marea Britanie, indiferent de cetățenie, nu pot ajunge în Irlanda, pe
calea aerului sau pe mare. Companiile aeriene au fost informate despre interdicție.

Trecerile cu feribotul între Irlanda și Marea Britanie vor continua pentru a menține
mișcarea  lanțurilor  esențiale  de  aprovizionare.  Instrucțiunile  guvernamentale
pentru ca oamenii să nu călătorească din Marea Britanie în Irlanda nu se extind la
lucrătorii esențiali ai lanțului de aprovizionare.

Pentru toți cei care intră în Irlanda prin porturi și aeroporturi, cu excepții limitate,
se aplică obligativitatea de a se autoizola timp de 14 zile și de a completa un
formular de localizare a pasagerilor  (www.gov.ie/locatorform  )   înainte de călătoria
în Irlanda. 
 În conformitate cu  implementarea de către Irlanda, începînd cu 9 noiembrie, a
unei noi abordări a UE pentru călătorii „traffic lights”, care se aplică țărilor din UE
/ SEE, cererea de restricționare a circulației nu se aplică pasagerilor din regiunile
verzi sau celor care sosesc din Irlanda de Nord. 
În prezent, toți pasagerii care intră în Irlanda din regiuni portocalii, roșu și gri     sunt
solicitați să-și restricționeze circulația timp de 14 zile.

Informația actualizată privind restricții  de călătorii,  inclusiv testarea pasagerilor
după sosire în Irlanda (în vigoare din 29 noiembrie 2020) poate fi consultată aici     .

3. CATEGORIILE EXCEPTATE :

Informația utilă privind categoriile exceptate poate fi consultată aici  .  

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Nu  sunt  restricții.  Tranzitarea  prin  aeroportul  din  Dublin  se  efectuează  fără
aplicarea măsurilor de autoizolare.

https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#categories-of-passengers-not-requested-to-restrict-their-movements-on-arrival
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
http://www.gov.ie/locatorform
https://www.facebook.com/ambmdro/
https://www.facebook.com/ambmdro/


5. MĂSURI PE PLAN INTERN:

La data de 22.12.2020 Guvernul irlandez a convenit că de la miezul nopții din 24
decembrie  până  la  12  ianuarie,  vor  fi  aplicate  restricții  de  nivel  5  al  Planului
național “Resilience and Recovery: Living with COVID-19”. Informația detaliată
și măsurile restrictive ale Planului pot fi consultate aici.   
Guvernul a luat în considerare o serie de factori pentru a ajunge la această decizie,
inclusiv preocupările legate de creșterea rapidă a numărului de cazuri COVID-19
în ultimele zile, natura interacțiunii sociale care ar putea avea loc în perioada de
Crăciun, implicând interacțiunea între tineri și vârstnici și riscul ca acest lucru va
provoca un val nou de infecție cu risc sporit pentru persoanele în vârstă.
 

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-
with-covid-19/ 

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?
referrer=http://www.gov.ie/locatorform/ 

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-
someone-who-has-coronavirus.html#restrict

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-
someone-who-has-coronavirus.html#restrict

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html

http://www.inis.gov.ie/ 

https://www.dublinairport.com/

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Dublin
https://i  rlanda  .mfa.gov.md/  

Ambasada Irlandei la București
https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/

Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău

https://www.facebook.com/HConsulateofIrelandMD/

https://www.facebook.com/HConsulateofIrelandMD/
https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/
https://irlanda.mfa.gov.md/
https://www.dublinairport.com/
http://www.inis.gov.ie/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=http://www.gov.ie/locatorform/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/press-release/a1f21-ireland-placed-on-level-5-restrictions-of-the-plan-for-living-with-covid-19-with-a-number-of-specific-adjustments/

