
 
Armenia 

 

Pentru informații operative, urm
Moldova 
 

Data, ora ultimei actualizări: 23
 

ATENȚIE: Având în vedere reluarea 
Karabah, cetățenii Republicii Moldova
Azerbaidjan și Republicii Armenia
confruntare militară.
aeriene spre/din aceste state au fost anulate, 
regiune până la normalizarea situa

 
1. STARE DE URGEN

Armenia, de la 11 septembrie 2020, ora 17:00 până la 11 ianuarie 2021 inclusiv
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE

 
Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină până la 11 ianuarie 2021, 

cu păstrarea restricțiilor de intrare pentru cet
interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Armenia, cu condiția autoizol
efectuării testului PCR, următoarele categorii de persoane: membrii echipajelor aeronavelor, 
șoferii/mecanicii de locom
reprezentanții misiunilor diplomatice, ai birourilor consulare și personalului organizațiilor 
internaționale, precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazul decesului 
apropiate ale persoanei decedate (părinte, so
 

3. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:
Cetățenii străini 

autoturismul) către țara de origine, în baza unei solicit
diplomatică la Erevan către MAE armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia 
MAE georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării cursel

 
4. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Transportul intern rutier 

suspendat. Momentan nu sunt curse aeriene regulate pe rela
aeroportul din Erevan sunt operate aleator de
kuwaitiene. Restricțiile de circulație la frontiera Armeniei nu vizeaz
profesioniști de mărfuri, cărora le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de 
protecție. Timpul de aștept

 
5. ALTE INFORMA

Informația actualizată
Armenia poate fi accesată

 
6. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul în Kiev
https://ucraina.mfa.gov.md/
 
Ambasada Republicii Armenia în Republica Moldova
or. Chișinău, str. Gherghe Ca

 
 

ții operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ultimei actualizări: 23.10.2020, ora: 10.00 

Având în vedere reluarea ostilităților pe linia de contact din Nagorno
țenii Republicii Moldova, aflați pe teritoriile Republicii 

și Republicii Armenia, sunt rugați să evite deplasările în zonele de 
confruntare militară. Pornind de la cele expuse și ținând cont c
aeriene spre/din aceste state au fost anulate, se recomandă evitarea călătoriilor în 
regiune până la normalizarea situației.  

STARE DE URGENȚĂ: NU (regim de carantină pe întreg teritoriul Republic
de la 11 septembrie 2020, ora 17:00 până la 11 ianuarie 2021 inclusiv

ȚII DE INTRARE: 

Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină până la 11 ianuarie 2021, 
țiilor de intrare pentru cetățenii străini și apatrizi. Sunt exceptate de la 

ția de intrare pe teritoriul Republicii Armenia, cu condiția autoizol
efectuării testului PCR, următoarele categorii de persoane: membrii echipajelor aeronavelor, 
oferii/mecanicii de locomotivă care efectuează transport interna

ții misiunilor diplomatice, ai birourilor consulare și personalului organizațiilor 
ționale, precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazul decesului 

rsoanei decedate (părinte, soț, copil, soră, frate). 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
 pot intra pe cale terestră pe teritoriul armean doar în scop de tranzit
țara de origine, în baza unei solicitări exprese adresate de misiunea 

diplomatică la Erevan către MAE armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia 
MAE georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării cursel

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat; transportul aerian a fost parțial 

suspendat. Momentan nu sunt curse aeriene regulate pe relația UE. Zborurile de pe/pe 
aeroportul din Erevan sunt operate aleator de companii armene, ruse, belaruse, ucrainene 

țiile de circulație la frontiera Armeniei nu vizeaz
ărfuri, cărora le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de 

ție. Timpul de așteptare la frontieră este mai mare decât de obicei.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
actualizată privind condițiile de traversare a frontierei

accesată aici: https://www.gov.am/en/covid-travel

ȚII DE CONTACT: 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul în Kiev
https://ucraina.mfa.gov.md/ 

Ambasada Republicii Armenia în Republica Moldova 
ău, str. Gherghe Cașu 9, tel. +373 022906000 

pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ților pe linia de contact din Nagorno-
ți pe teritoriile Republicii 

ă evite deplasările în zonele de 
și ținând cont că mai multe rute 

recomandă evitarea călătoriilor în 

regim de carantină pe întreg teritoriul Republicii 
de la 11 septembrie 2020, ora 17:00 până la 11 ianuarie 2021 inclusiv) 

Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină până la 11 ianuarie 2021, 
și apatrizi. Sunt exceptate de la 

ția de intrare pe teritoriul Republicii Armenia, cu condiția autoizolării (14 zile) și 
efectuării testului PCR, următoarele categorii de persoane: membrii echipajelor aeronavelor, 

otivă care efectuează transport internațional de marfă, 
ții misiunilor diplomatice, ai birourilor consulare și personalului organizațiilor 

ționale, precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazul decesului - rudele 

pe teritoriul armean doar în scop de tranzit (cu 
ări exprese adresate de misiunea 

diplomatică la Erevan către MAE armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia și de la 
MAE georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării curselor aeriene.  

și feroviar nu este afectat; transportul aerian a fost parțial 
ția UE. Zborurile de pe/pe 

companii armene, ruse, belaruse, ucrainene și 
țiile de circulație la frontiera Armeniei nu vizează transportatorii 

ărfuri, cărora le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de 
are la frontieră este mai mare decât de obicei. 

ȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
frontierei de stat a Republicii 

travel-restrictions/  

Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul în Kiev 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/
https://ucraina.mfa.gov.md/

