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1. STARE DE URGEN
 
2. CARANTINĂ LA NIVEL

 
3. LEGE MAR
 
4. RESTRIC
Este interzisă intrarea cetă

menționate mai jos. 
 

5. CATEGORIILE EXCEPTATE:
Se permite intrarea în Republica Arme

a următoarelor categorii de
- membrilor de familie ai cetă

dreptul de reședinț
- angajaților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor str

reprezentanțelor misiunilor internaționale și membrilor familiilor acestora
- șoferilor de transport interna

de marfă (inclusiv cei care părăsesc teritoriul Republicii Armenia după descărcarea 
camioanelor și trenurilor);

- în alte cazuri speciale, atunci când 
considerare urgența intr
origine a cetățeanului str

 
Persoanele care sosesc în Republica Armenia 

condiția prezentării r
în termen de 72 de ore (în limba armeană, rusă sau engleză). Testul negativ trebuie să fie 
emis de un laborator specializat, având semnătura, 
datele persoanei supuse testării (nume, prenume, anul na

 
Testele respective pot fi efectuate în aeroporturile interna

trecere a frontierei terestre a Republicii Armenia, cu condi
rezultatului negativ. 
furnizate persoanei testate în termen de 48 de ore.
 

6. PREVEDERI PRIVIND 
Cetățenii străini

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

 
7. MĂSURI PE PLAN INTERN:
Transportul intern rutier 

suspendat. Momentan nu sunt curse aeriene regulate pe rela
aeroportul din Erevan sunt operate aleator de companii armene, ruse, belaruse, ucrainene 
kuwaitiene. Restric
profesioniști de m
protecție. Timpul de așteptare 

 

ții operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ata, ora ultimei actualizări: 13.01.2021, ora: 11.00 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

CARANTINĂ LA NIVEL NAȚIONAL: DA 

LEGE MARȚIALĂ: DA/Parțial revizuită (sunt permise manifesta

RESTRICȚII DE INTRARE: 
Este interzisă intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Armenia, cu excep
ționate mai jos.  

CATEGORIILE EXCEPTATE:  
intrarea în Republica Armenia, prin punctele de control ale

următoarelor categorii de persoane care nu au cetățenie armean
embrilor de familie ai cetățenilor armeni, precum și persoanelor 

ță legală în Republica Armenia; 
ților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor str

țelor misiunilor internaționale și membrilor familiilor acestora
oferilor de transport internațional de mărfuri, mecanicilor 

de marfă (inclusiv cei care părăsesc teritoriul Republicii Armenia după descărcarea 
și trenurilor); 

n alte cazuri speciale, atunci când conducătorul structurii
ța intrării în Republica Armenia, precum și situația epidemic

țeanului străin, permite acestuia să intre pe teritoriul Republicii Armenia.

Persoanele care sosesc în Republica Armenia sunt exceptate de la autoizolare cu 
ării rezultatul testului negativ (prin metoda PCR) pentru infec

în termen de 72 de ore (în limba armeană, rusă sau engleză). Testul negativ trebuie să fie 
emis de un laborator specializat, având semnătura, ștampila și numele directorului, precum ș
datele persoanei supuse testării (nume, prenume, anul nașterii și datele pașaportului).  

Testele respective pot fi efectuate în aeroporturile interna
a frontierei terestre a Republicii Armenia, cu condiția autoizol

rezultatului negativ. Rezultatele testelor PCR sunt înregistrate în sistemul ARMED 
furnizate persoanei testate în termen de 48 de ore. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
ăini pot intra pe cale terestră pe teritoriul armean doar în scop de tranzit

autoturismul) către țara de origine, în baza unei solicitări exprese adresate de 
la Erevan către MAE armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia 

MAE georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării curselor aeriene. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat; transportul aer

suspendat. Momentan nu sunt curse aeriene regulate pe rela
aeroportul din Erevan sunt operate aleator de companii armene, ruse, belaruse, ucrainene 
kuwaitiene. Restricțiile de circulație la frontiera Armeniei

ști de mărfuri, cărora le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de 
ție. Timpul de așteptare la frontieră este mai mare decât de obicei.

pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

ă (sunt permise manifestații publice) 

ăini pe teritoriul Republicii Armenia, cu excepțiile 

nia, prin punctele de control ale frontierei terestre, 
țenie armeană: 

țenilor armeni, precum și persoanelor străine care au 

ților misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, 
țelor misiunilor internaționale și membrilor familiilor acestora; 

ărfuri, mecanicilor de locomotivă ai trenurilor 
de marfă (inclusiv cei care părăsesc teritoriul Republicii Armenia după descărcarea 

onducătorul structurii de frontieră, luând în 
și situația epidemică din țara de 

ăin, permite acestuia să intre pe teritoriul Republicii Armenia. 

sunt exceptate de la autoizolare cu 
ezultatul testului negativ (prin metoda PCR) pentru infecția de Covid-19 

în termen de 72 de ore (în limba armeană, rusă sau engleză). Testul negativ trebuie să fie 
ștampila și numele directorului, precum și 

șterii și datele pașaportului).   

Testele respective pot fi efectuate în aeroporturile internaționale sau la punctele de 
ția autoizolării până la obținerea 

PCR sunt înregistrate în sistemul ARMED și sunt 

pe teritoriul armean doar în scop de tranzit (cu 
, în baza unei solicitări exprese adresate de misiunea 

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 
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 și 

Armeniei nu vizează transportatorii 
ărfuri, cărora le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de 

este mai mare decât de obicei. 

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


8. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a Republicii 
Armenia poate fi accesată aici: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/  

 
9. 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 Cașu 9, tel. +373 022906000 

 
 

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

