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Notă Verbală 
 
Ambasada Austriei Chișinău prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene al Republicii Moldova și are onoarea de a comunica despre ultimele 
modificări legislative cu privire la condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Austria.  
 
La sfârșitul zilei de 15 iunie 2020, dispozițiile privind intrarea pe cale aeriană și măsurile la 
intrare din țările vecine au ieșit din vigoare. Începând cu 16 iunie 2020 intră în vigoare o 
dispoziție nouă cu privire la intrarea pe teritoriul Austriei, care reglementează atât intrarea 
pe cale aeriană, cât și pe cea terestră. Aceasta va fi în vigoare până pe data de 30 
septembrie 2020. 
 
Regulă generală nu se schimbă: la intrarea pe teritoriul Austriei urmează să fie prezentat 
certificatul de sănătate COVID 19 sau persoana urmează să se supună autoizolării timp de 
14 zile. Excepția de la regulă o formează: 
 
Persoanele cu domiciliu sau ședere obișnuită în una din cele 31 țări ale UE sau SEE, 
precum și din Elveția. Acestea nu prezintă certificatul de sănătate COVID 19 și nu se supun 
autoizolării. 
 
Persoanele din statele terțe nu pot intra pe teritoriul Austriei. Excepțiile existente 
(tranzit, călătorie în interes de tratament medical) rămân în vigoare. 
 
Modificările privind intrarea pe cale aeriană și terestră:  
 
Intrarea din spațiul UE, Schengen și diferite țări mici:  
 
Persoanele care au domiciliul sau șederea obișnuită în spațiul UE, Schengen, Andorra, 
Monaco, San Marino sau Vatican în prezent nu au nevoie de certificat de sănătate și nu 
sunt supuse măsurii de autoizolare. 
 
Acest lucru nu este valabil pentru persoanele din  Portugalia, Suedia și Spania. În cazul 
acestor persoane este obligatorie prezentarea certificatului de sănătate, nu mai vechi de 
4 zile, care atestă faptul că testul molecular biologic pentru depistarea infecției SARS -
CoV-2 este negativ. Certificatul trebuie să fie prezentat în limba germană sau engleză: 
 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Chisinau/Dokumente/M
uster_AErztliches_Zeugnis.pdf 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Chisinau/Dokumente/Muster_AErztliches_Zeugnis.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Chisinau/Dokumente/Muster_AErztliches_Zeugnis.pdf
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https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Chisinau/Dokumente/Te
mplate_Medical_Certificate.pdf 
În lipsa certificatului, aceste persoane sunt obligate să se supună măsurii de autoizolare 
timp de 14 zile la domiciliul sau într-un spațiu de cazare adecvat, pentru care se cere 
confirmarea disponibilității. Cheltuielile sunt suportate de persoanele în cauză. Locul 
autoizolării nu poate fi părăsit decât dacă este asigurată părăsirea imediată a teritoriului 
Austriei. Dacă testul molecular biologic pentru depistarea infecției SARS-CoV-2 efectuat 
între timp este negativ, măsura de autoizolare poate fi încetată. Dacă nu poate fi 
prezentată confirmarea disponibilității unui loc de cazare, intrarea în Austria este 
interzisă. 
 
Același lucru este valabil și pentru intrarea din Regatul Unit. 
 
Intrarea din afara UE și spațiul Schengen 
 
În principiu, intrarea din afara spațiului UE și Schengen este încă interzisă. Cu toate 
acestea, se permite intrarea pentru:  

 cetățenii Austriei 
 cetățenii UE, SEE și cetățenii elvețieni 
 următoarele categorii de persoane: 

 
 membri ai familiei cetățenilor austrieci, ai UE și SEE, precum și ai cetățenilor 

elvețieni, care locuiesc în aceeași gospodărie; 
 străinii, cu condiția că dețin unul dintre următoarele documente:  

 viză de tip D, eliberată de Austria, sau 
 legitimație, conform § 95 din Legea poliției pentru străini  
 permis de ședere sau  
 un document ce confirmă dreptul ședere, acordat în baza Legii 

privind regimul străinilor sau a Legii cu privire la azil   
 

 membrii personalului misiunilor diplomatice, precum și membrii lor de familie, 
care locuiesc în aceeași gospodărie 

 angajaţii organizaţiilor internaţionale, precum și membrii lor de familie, care 
locuiesc împreună cu ei 

 echipele de intervenție umanitară 
 personalului de îngrijire și asistenţă medicală 
 forța de muncă sezonieră în domeniul agriculturii, silviculturii și turismului 
 pasagerii aflaţi în tranzit sau 
 persoanele care efectuează transportul de mărfuri.  

 
Acestor persoane le este permisă intrarea. Cu toate acestea, ele trebuie să prezinte un 
certificat de sănătate COVID 19 sau să respecte regimul de autoizolare, cu excepția 
faptului dacă în ultimele 14 zile ele s-au aflat în una din cele 31 de țări menționate.  
 
Excepțiile de intrare în scop de tratament medical rămîn valabile. 
 
Dispoziția nu se mai aplică tranzitului fără staționare prin Austria. În această privință 
există numeroase reglementări detaliate.  
 
Respectarea reglementărilor va fi verificată de autoritățile administrative districtuale, 
care vor primi împuternicirile respective.  

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Chisinau/Dokumente/Template_Medical_Certificate.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Chisinau/Dokumente/Template_Medical_Certificate.pdf
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Dispoziția se aplică în perioada 16-30 septembrie 2020. 
 
Cu privire la modificările interdicțiilor de aterizare:  
 
În urma modificării Regulamentului privind interdicția de aterizare a aeronavelor din 
zonele de risc SARS-CoV-2 (BGBI Nr. II 262/2020) a fost prelungită până pe 30 iunie 
interdicția de aterizare pentru aeronave de pasageri din China, Iran, Belarus, Spania, 
Regatul Unit, Rusia și Ucraina. Din 14 iunie 2020 nu mai există interdicții de aterizare 
pentru aeronavele de pasageri din toată Italia, ci doar pentru cele din Lombardia. În plus, 
la sfârșitul zilei de 14 iunie au fost introduse interdicții de aterizare pentru aeronavele de 
pasageri din Portugalia și Suedia, în același timp, nu se mai aplică interdicțiile de aterizare 
pentru aeronavele de pasageri din Franța și Olanda. De asemenea, se menționează faptul 
că regulamentul nu se aplică zborurilor în interesul imperativ al Republicii. 
 
Ambasada Austriei Chișinău folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova  asigurarea înaltei sale considerațiuni. 
 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  
al Republicii Moldova 


