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Regatul Țărilor 

de Jos 

 
 

 

Data, ora ultimei actualizări: 23.09.2021, ora: 17:00 

 

Pentru informații oficiale privind regulile de călătorie în Regatul Țărilor de Jos accesați 

pagina https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-

from-abroad 

 

sau apelați Oficiul din Chișinău al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica 

Moldova. Datele de contact ale Oficiului sunt disponibile pe pagina 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-

us/embassy-office-in-chisinau 

 

 

 STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

 

 RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 22.09.2021 până la 

revizuire): 

 

Reguli privind călătorii care sosesc din Republica Moldova 

 

Regatul Țărilor de Jos a inclus Republica Moldova în lista țărilor marcate cu cod galben. 

 

Călătorii care sosesc în Regatul Țărilor de Jos din Republica Moldova sunt obligați să dețină 

unul din următoarele certificate: certificat de vaccinare, certificat de recuperare după boală 

sau certificat de rezultat negativ la testare, fără obligația de autoizolare (a se vedea mai jos 

cerințele față de certificatele menționate). 

 

De asemenea, călătorii trebuie să descarce și completeze declarația sanitară și să o aibă 

asupra sa imprimată pe hârtie la momentul îmbarcării pentru zbor. Formularul declarației 

poate fi descărcat de pe adresa https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands 

 

Reguli privind călătorii care sosesc din țările membre ale Uniunii Europene 

 

În prezent, Germania și Ungaria sunt desemnate ca zone de risc ridicat. Călătorii care sosesc 

în Regatul Țărilor de Jos din aceste două țări, sunt obligați să prezinte unul din următoarele 

certificate: certificat de vaccinare, certificat de recuperare după boală sau certificat de 

rezultat negativ la testare. 

 

Reguli privind călătorii care sosesc din alte țări 

 

Țările de risc epidemiologic foarte înalt 

Următoarele țări sunt desemnate ca zone de risc foarte înalt: Statele Unite ale Americii, 

Israel, Kosovo, Muntenegru și Macedonia de nord, Brazilia, Guyana Franceză, Guyana, 

Panama, Suriname, Venezuela și Africa de Sud. 

 

Cu privire la aceste țări, se aplică interdicția de călătorie a Uniunii Europene. Călătorii care 

sosesc din aceste țări pot intra în Regatul Țărilor de Jos doar dacă au trecut vaccinarea 

completă sau cad sub incidența excepțiilor prevăzute de interdicția de călătorie a Uniunii 

Europene. 

 

Călătorii sosiți din țările menționate mai sus, sunt obligați să se autoizoleze pentru 10 zile, cu 

excepția persoanelor care dețin dovada vaccinării complete. 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
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Țările de risc epidemiologic înalt 

Liban, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, Paraguay, 

Peru și Uruguay sunt desemnate ca fiind țări de risc sporit. 

 

Cu privire la aceste țări se aplică interdicția de călătorie a Uniunii Europene. 

 

Doar călătorii care sunt complet vaccinați sau care cad sub incidența altor excepții ce permit 

intrarea în Regatul Țărilor de Jos. Aceștia din urmă au obligația de a prezenta certificat de 

recuperare după boală sau certificat de rezultat negativ la testare, în cazul lipsei certificatului 

de vaccinare completă. 

 

Cerințe față de certificatul de vaccinare și certificatul de testare Covid-19 

 

Certificatul de vaccinare 

 

Certificatul de vaccinare devine valabil după trecerea a 14 zile din data vaccinării complete.  

 

În cazul vaccinului Janssen administrat începând cu data de 14 august 2021, certificatul de 

vaccinare devine valabil după 28 de zile de la data vaccinării. 

 

Certificatul de vaccinare este recunoscut doar pentru vaccinurile aprobate de Agenția 

europeană a medicamentului sau care figurează pe Lista de folosire în cazuri de urgență a 

Organizației Mondiale a Sănătății. 

 

Certificatul trebuie să fie imprimat pe hârtie și să fie eliberat în una din următoarele limbi: 

neerlandeză, engleză, franceză, germană, italiană, portugheză sau spaniolă. 

 

De asemenea, certificatul trebuie să conțină, în mod obligatoriu informațiile menționate pe 

pagina https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-

from-abroad/requirements-for-proof-of-vaccination 

 

Certificatul de testare 

 

Sunt acceptate testul PCR cu rezultat negativ COVID-19 efectuat cu nu mai mult de 48 de 

ore înainte de plecare sau un rezultat negativ al testului antigen efectuat cu până la 24 de ore 

înainte de plecare. Certificatul privind rezultatul negativ al testului Covid-19 urmează a fi 

prezentat în una din următoarele limbi: neerlandeză, engleză, germană, franceză, italiană, 

portugheză sau spaniolă. 

 

Informația cu privire la tipurile de teste PCR acceptate, certificatele de testare și alte detalii 

pot fi consultate pe pagina oficială  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/requirements-for-proof-of-vaccination 

 

Persoanele care călătoresc pe cale aeriană trebuie să completeze declarația de sănătate și să o 

poarte asupra sa. Declarația poate fi descărcată de pe pagina 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-

netherlands 

 

După sosirea în Țările de Jos se recomandă efectuarea unui test COVID-19, inclusiv 

persoanelor care s-au vaccinat. Programarea poate fi făcută pe www.testenvoorjereis.nl  
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 CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Prin derogare de la interdicția de călătorie a Uniunii Europene, au dreptul să intre pe teritoriul 

Regatului Țărilor de Jos categoriile de persoane specificate pe următoarea adresă 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/exemptions-to-the-entry-ban/eu-entry-ban-exemption-categories 

 

 

 PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
 

Cetățenii Republicii Moldova aflați în spațiul Schengen pot tranzita Regatul Țărilor de Jos 

pe cale terestră. În cazul în care statul Schengen de destinație are în vigoare interdicții de 

intrare pentru străini, cetățenii RM vor fi admiși în tranzit prin Regatul Țărilor de Jos dacă 

vor prezenta dovada că dețin dreptul de a intra în țara de destinație. 

 

Cetățenii Republicii Moldova pot tranzita aeroportul internațional Schiphol/ Amsterdam, 

pentru a face transferul la un zbor spre o altă destinație non-UE, cu condiția că nu părăsesc 

zona de tranzit non-Schengen și dețin bilet pentru un zbor de conexiune confirmat care 

urmează a fi operat nu mai târziu de 48 de ore din momentul sosirii cetățeanului non-UE în 

aeroport. 

 

Totodată, regulile privind tranzitarea Regatului Țărilor de Jos se vor aplica individual, în 

funcție de situația fiecărei persoane. Mai multe detalii aici:  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-

abroad/checklist-transit-or-short-stay  

 

 MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

I. Recomandări generale ale guvernului Țărilor de Jos: 

Pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos sunt în vigoare următoarele restricții: 

 Menținerea distanței de 1,5m între persoane în spațiile închise.  

Notă: Această cerință încetează începând cu data de 25.09.2021. 

 Cluburile de noapte și discotecile vor fi închise; 

 Toate persoanele care călătoresc în afara Țărilor de Jos au dreptul să efectueze cu titlul 

gratuit testul COVID-19, regula în vigoare până la 1 octombrie 2021. Programarea 

poate fi făcută pe www.testenvoorjereis.nl  

 Persoanele cu simptome de răceală să rămână acasă și să fie testate în cel mai scurt 

timp posibil; 

 Lucrați de acasă dacă este posibil iar în oficiu doar dacă este necesar; 

 Spălați frecvent mâinile; 

 Tușiți și strănutați în partea interioară a cotului; 

 

II. Obligativitatea purtării măștii: 

 

Purtarea măștii este obligatorie în transportul public, aeroporturi și nave aeriene. 

 

III. Tichetul de acces corona 

Începând cu data de 25 septembrie 2021, persoanele care au împlinit vârsta de 13 ani vor fi 

obligate să prezinte tichetul de acces corona pentru admitere: 

- în unitățile de alimentare publică (restaurante, cantine, baruri etc.); 

- la evenimente publice (festivaluri și competiții sportive profesionale); 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban/eu-entry-ban-exemption-categories
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban/eu-entry-ban-exemption-categories
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-transit-or-short-stay
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-transit-or-short-stay
http://www.testenvoorjereis.nl/
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- cinematografe, teatre. 

 

Tichetul de acces poate fi obținut prin aplicația Coronacheck de către persoanele care au fost 

complet vaccinate, dețin un certificat valabil de recuperare sau un rezultat negativ la testul 

Covid-19 nu mai vechi de 24 ore. 

 

IV. Deplasările: 

 Călătoriile în limitele țării: 

 Călătoriți cât mai puțin posibil; 

 Dacă plecați în vacanță, rămâneți cât mai mult posibil în sau lângă casa de vacanță; 

 Limitați numărul de ieșiri și evitați locurile aglomerate. 

 Călătoriile în afara țării: 

 Asigurați-vă că puteți călători doar în țările unde nu există riscul de infectare; 

 Efectuați procedurile necesare pentru călătoria în țara de destinație, inclusiv 

vaccinarea deplină în cazurile obligatorii;  

 Puteți efectua teste cu titlu gratuit înainte de plecare și la sosire în Țările de Jos.  

 

 ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe teritoriul 

Regatului Țărilor de Jos, accesați pagina: 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 

 

Pentru întrebări frecvente privind restricțiile de călătorie în vigoare în Regatul Țărilor de Jos, 

accesați pagina: 

https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-

for-the-netherlands  

 

Pentru informații curente privind starea epidemiologică în Regatul Țărilor de Jos, accesați 

pagina: 

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information 

 

 

 INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos 

https://olanda.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/about-

us/embassy-in-bucharest 

 

Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-

us/embassy-office-in-chisinau 
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