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Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 
 

Data, ora ultimei actualizări: 24.09.2021 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU 

STARE DE CARANTINĂ LA NIVEL NAȚIONAL: DA  

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:  

La 12 iulie 2021 autoritățile armene au decis prelungirea stării de carantină la nivel 

național până la 20 decembrie 2021. 

Persoanele care sosesc în Republica Armenia din străinătate sunt obligate să 

prezinte un test molecular (tip RT-PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării sau o 

adeverință care atestă vaccinarea, fără condiționări în ceea ce privește tipul 

vaccinului. 

În situația în care cetățeanul străin se prezintă la frontiera armeană fără testul 

RT-PCR sau adeverința de vaccinare, acesta este obligat să efectueze un test 

molecular tip PCR, în termen de 24 de ore de la intrarea pe teritoriul acestui stat. 

Costul testului RT-PCR este suportat de către cetățeanul străin în cauză. Până la 

primirea rezultatului, persoana trebuie să rămână în autoizolare. Datele de 

identificare sunt introduse în sistemul ARMED, însoțite de o notă specială, iar persoana 

în cauză primește o recomandare de autoizolare până în momentul în care laboratorul 

implementează în sistemul ARMED un rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-

19.  

Informații suplimentare: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/ 

Versiunea completă a deciziei de mai sus este disponibilă în sistemul informațional 

juridic armean pe pagina de internet: www.arlis.am. 

 

ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND INTRAREA CETĂȚENILOR STRĂINI 

ÎN REPUBLICA ARMENIA: 

La intrarea pe teritoriul Republicii Armenia se efectuează un examen medical de către 

Inspectoratul de Sănătate și Muncă/ISM (măsurarea temperaturii, examinarea fizică, 

alte investigații medicale suplimentare în cazul unor simptome clinice specifice 

COVID-19) pentru a detecta prezența virusului sau a simptomelor infecției. 

Pentru detalii privind punctele de testare din aeroporturi, se recomandă consultarea 

paginii de internet: http://www.zvartnots.aero/EN/News?ID=3156. 

  

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

În cazul deplasării în spațiul public, trebuie respectate următoarele măsuri: 

 Se recomandă purtarea unei măști de protecție în spațiile publice închise, în 

magazine, mijloace de transport în comun, în incinta instituțiilor private, în lifturi, 

saloane de înfrumusețare, centre de medicină estetică, spații educaționale, instituții 
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economice și în autoturisme în regim taxi (taxi-urile pot transporta maximum doi 

călători, poziționați pe bancheta din spate). În spațiile publice închise trebuie 

păstrată distanța fizică. În spațiile deschise, masca de protecție nu mai este 

obligatorie. 

 Sunt deschise toate centrele comerciale de tip mall, precum și magazinele 

alimentare, băncile și farmaciile, clinicile și cabinetele stomatologice, policlinicile, 

saloanele de înfrumusețare, fără restricții. 

 Restaurantele, barurile, cafenelele, cluburile etc. sunt deschise.   

 Evenimentele publice sunt permise. 

 Este obligatorie deținerea și prezentarea unui document de identitate la părăsirea 

zonei de domiciliu sau a locului de reședință. 

 

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/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul la Kiev 

01901, Kiev, str. Yagotinska, 2  

Tel: + (38 044) 521-22-79 

Fax: + (38 044) 521-22-72 

 

Linia de urgenţă: + 38 068 384 2016 

E-mail: kiev@mfa.gov.md 

Web: https://ucraina.mfa.gov.md/ 
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