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STARE DE URGENȚĂ: NU (carantină adaptivă până la data de 31 decembrie 2021) 
 

RESTRICȚII DE INTRARE:  
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 

din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii CMU nr.954 din 13.09.2021, care au  

intrat în vigoare la 20 septembrie 2021) cetățenii Republicii Moldova pot intra în 

Ucraina, prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de 

asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-

19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări 

din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina 

(polița de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina), precum și 

unul din următoarele documente:  

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat cu cel mult 

72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei sau  

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului 

coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării 

pe teritoriul Ucrainei sau 

- certificat medical emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce 

confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri contra COVID-19, 

recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății. 
 

Documentele menționate urmează a fi emise sau traduse în limba engleză. 

Aceste documente nu sunt necesare pentru copiii cu vârsta până la 12 ani, ei urmând 

să dispună doar de polița de asigurare medicală. 
 

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea 

frontierei de stat a Ucrainei, pentru intrare sau tranzit, va fi refuzată. 
 

Totodată, cetățenii Republicii Moldova la intrare în Ucraina (cu excepția celor care 

dispun de certificate medicale ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de 

vaccinuri contra COVID-19) vor fi impuși să instaleze în telefonul său mobil aplicația 

serviciului electronic ucrainean „Vdoma” și să se autoizoleze pe o perioadă de 10 zile, 

care se începe la 72 de ore după trecerea hotarului.  
 

Autoizolarea nu este utilizată sau se sistează în cazul unui rezultat negativ al testării 

COVID-19 (prin metoda PCR), sau rezultatul negativ al testului rapid pentru 

determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2, care a fost efectuată pe 

teritoriul Ucrainei după trecerea frontierei de stat. 
 

Lista laboratoarelor din Ucraina autorizate să transmită rezultatele testelor către 

aplicația „Vdoma” poate fi consultată pe site-ul Ministerului Sănătății, accesând link-

ul: https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavati-

rezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljacii-

cherez-dodatok-vdoma 
 

Laboratorul introduce informațiile într-o platformă online care se sincronizează în 

fiecare oră cu aplicația „Vdoma”. Utilizatorii primesc un mesaj în aplicație prin care 

sunt informați despre rezultatul testului și necesitatea (sau nu) a autoizolării. Numărul 

de telefon comunicat laboratorului trebuie să fie același cu cel utilizat la instalarea 

aplicației. 
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În cazul imposibilități sau refuzului instalării acestei aplicații persoanele în cauză nu 

vor fi admise să intre în Ucraina. Exceptați de la autoizolare sunt persoanele care 

nu au atins vârsta de 18 ani. 
 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la 

necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a 

documentelor sus enumerate: 

- apatrizii și cetățenii străini  cu drept de ședere permanentă în Ucraina; 

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională; 

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, 

reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și 

membrii de familie ai acestora; 

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă 

la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de 

pregătire a unităților forțelor armate ale Ucrainei. 

- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în 

transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și 

fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive. 
 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 
 

Din data de 20 septembrie 2021 tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de 

către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza unei dovezi a faptului 

că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de 

călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, 

care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile 

privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de 

o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și unul din 

următoarele documente:  

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai 

târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau 

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului 

coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de 

trecerea frontierei de stat sau 

- certificat medical emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce 

confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri contra COVID-19, 

recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății.  
 

Documentele menționate urmează a fi emise în limba engleză sau traduse în limba 

engleză. 
 

MĂSURI PE PLAN INTERN:  

Autoritățile ucrainene au hotărât prelungirea carantinei adaptive până la data de 

31decembrie 2021. 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a Ucrainei 

poate fi accesată aici: https://visitukraine.today/ru 
 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina https://ucraina.mfa.gov.md/ 

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova https://moldova.mfa.gov.ua/ 
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