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Data, ora ultimei actualizări: 
 
1. STARE DE URGEN
 
2. RESTRIC
În Turkmenistan 
Autoritățile au comunicat c

aplicate restricții de c
1 februarie 2021. 

La intrarea pe teritoriul turkmen, cetă
(cu valabilitate de 24 ore) care să ateste lipsa infectării cu 
plasați în carantină institu

Notă: Adeverin
persoanelor în cauză, iar documentul trebuie supralegalizat de către ambasada turkmenă 
competentă teritorial.

 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE:

 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Sunt închise hotarele

precum și cele maritime cu Azerbaidjan) pentru traficul de pasageri 
În prezent, cu excep

regulate către/dinspre Turkmenistan.
Transportul intern rutier 

(legăturile rutiere 
februarie 2021). 

 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Din luna iulie 2020
Începând cu luna august 

prezinte un test negativ pentru infec
intern. În lipsa documentului, accesul la bord este refuzat. Documentul are o valabilitate de 
72 ore. 

Din data de 4 noiembrie
deplasările interne ale popula
se eliberează numai în cazuri bine întemeiate.

 
6. ALTE INFORMA
La 1 septembrie 2020 a reînceput anul şcolar, în condiţii speciale (program redus al 

orelor de clasă, în 
 Începând cu data de 9 noiembrie

poliției asupra purt
S-a dispus închiderea pe ter

restaurantelor, cafenelelor 
lăcașurilor de cult. Este interzis
participare numeroasă.

Începând cu luna octombrie
capitala țării, amendând popula

Pe durata ultimelor săptămâni, autorită
de sănătate a angaja
suplimentate cu personal posturile de scanare a temperaturii de la punctele 

ții operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ata, ora ultimei actualizări: 14.01.2021, ora: 11.00 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

RESTRICȚII DE INTRARE: 
În Turkmenistan nu au fost raportate oficial cazuri de îmbolnăvire cu COVID

țile au comunicat că cetățenilor turkmeni, străini și persoanelor apatride le sunt 
ții de călătorie în cazul intrării pe teritoriul Turkmenistanului până la data de 

 
La intrarea pe teritoriul turkmen, cetățenilor străini li se solicită o adeverin

(cu valabilitate de 24 ore) care să ateste lipsa infectării cu COVID
tină instituționalizată pentru o perioadă de 21 de zile.   

Notă: Adeverința trebuie să fie eliberată de către autorită
persoanelor în cauză, iar documentul trebuie supralegalizat de către ambasada turkmenă 
competentă teritorial. 

CATEGORIILE EXCEPTATE: ---- 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
hotarele externe cu statele vecine (Iran, Afganistan, Uzbekistan, Kazahstan, 

și cele maritime cu Azerbaidjan) pentru traficul de pasageri 
În prezent, cu excepția zborurilor ocazionale (de evacuare), nu exist

către/dinspre Turkmenistan. 
Transportul intern rutier și feroviar din Turkmenistan este, de asemenea, restricționat 

(legăturile rutiere și feroviare fiind sistate începând cu luna iulie 2020, cel pu

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Din luna iulie 2020 a fost introdusă obligativitatea purtării mă
Începând cu luna august curent, cetățenii turkmeni, apatrizi sau str

prezinte un test negativ pentru infecția cu COVID-19 la îmbarcarea pe orice zbor, 
intern. În lipsa documentului, accesul la bord este refuzat. Documentul are o valabilitate de 

4 noiembrie 2020, autoritățile statale au interzis călătoriile în regiuni.
deplasările interne ale populației, cu titlu de excepție, se prezint
se eliberează numai în cazuri bine întemeiate. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
La 1 septembrie 2020 a reînceput anul şcolar, în condiţii speciale (program redus al 

orelor de clasă, în două sau trei schimburi, cu măsuri drastice de igienă şi dezinfec
Începând cu data de 9 noiembrie 2020, în capitala Ashgabat a fost consolidat controlul 

ției asupra purtării măștilor de protecție în unitățile școlare. 
a dispus închiderea pe termen nedefinit a magazinelor, cu unele excep

restaurantelor, cafenelelor și teraselor, cu menținerea livrărilor la domiciliu, precum 
șurilor de cult. Este interzisă organizarea de evenimente publice sau private, cu 

participare numeroasă. 
pând cu luna octombrie curent, forțele de poliție și
ării, amendând populația pentru nerespectarea măsurilor de sănătate publică.

Pe durata ultimelor săptămâni, autoritățile au procedat la testarea complex
de sănătate a angajaților din sistemul medical, respectiv administrația de stat. Au fost 
suplimentate cu personal posturile de scanare a temperaturii de la punctele 

pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. 
și persoanelor apatride le sunt 

ălătorie în cazul intrării pe teritoriul Turkmenistanului până la data de 

răini li se solicită o adeverință medicală 
COVID-19. Ulterior, aceștia sunt 

pentru o perioadă de 21 de zile.    
de către autoritățile din statul de cetățenie al 

persoanelor în cauză, iar documentul trebuie supralegalizat de către ambasada turkmenă 

externe cu statele vecine (Iran, Afganistan, Uzbekistan, Kazahstan, 
și cele maritime cu Azerbaidjan) pentru traficul de pasageri şi, parțial, de mărfuri. 

ția zborurilor ocazionale (de evacuare), nu există curse de avion 

și feroviar din Turkmenistan este, de asemenea, restricționat 
iulie 2020, cel puțin până la 1 

a fost introdusă obligativitatea purtării măștii medicale. 
țenii turkmeni, apatrizi sau străini sunt obligați să 

la îmbarcarea pe orice zbor, inclusiv 
intern. În lipsa documentului, accesul la bord este refuzat. Documentul are o valabilitate de 

au interzis călătoriile în regiuni. Pentru 
prezintă o adeverință medicală, care 

ȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
La 1 septembrie 2020 a reînceput anul şcolar, în condiţii speciale (program redus al 

două sau trei schimburi, cu măsuri drastice de igienă şi dezinfecție). 
, în capitala Ashgabat a fost consolidat controlul 

 
men nedefinit a magazinelor, cu unele excepții, a 

ărilor la domiciliu, precum și a 
ă organizarea de evenimente publice sau private, cu 

țele de poliție și-au intensificat acțiunile în 
ăsurilor de sănătate publică. 

țile au procedat la testarea complexă a nivelului 
ților din sistemul medical, respectiv administrația de stat. Au fost 

suplimentate cu personal posturile de scanare a temperaturii de la punctele de intrare în 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/


marile localități ale Turkmenistanului. 
 
7. INFORMAȚII DE CONTACT: 
Ambasada Republicii Moldova în Turkmenistan, cu sediul în Kiev 
https://ucraina.mfa.gov.md/ 
 
Ambasada Turkmenistanului în Republicii Moldova, cu sediul în Kiev  
https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru 

 
 

https://ucraina.mfa.gov.md/
https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru

