
 

 

Regatul Țărilor 

de Jos 

 
 

 

Data, ora ultimei actualizări: 27.05.2021, ora: 12:00 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

 STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

 Se aplică regim de carantină (lockdown) – în vigoare de la 15 decembrie 2020 

până la revizuire. 

 

Relaxarea treptată a regimului de carantină 

 

Începând cu data de 19 mai 2021 și până la data de 8 iunie 2021 se aplică cel de-al 

doilea pas de relaxare a regimului de carantină. 

 

Următoarele restricții speciale continuă să rămână în vigoare: 

 Persoanele pot ieși în spațiul public individual, acompaniați de membrii 

gospodăriei, sau însoțiți de cel mult o persoană din afara gospodăriei; 

 Acasă pot fi primiți în vizită cel mult doi oaspeți pe zi (restricția nu vizează 

copiii cu vârsta de 12 ani și mai mici); 

 Aceeași destinație poate fi vizitată doar o singură dată pe zi; 

 Continuă să rămână închise: 

o Teatrele, sălile de concerte, cinematografele, cazinourile, etc.; 

o Grădinile zoologice, parcurile de distracție, etc.; 

o Saunele, saloanele spa; 

o Saloanele de prestare a serviciilor sexuale; 

o Restaurantele, barurile și cafenelele, cu excepția serviciului de livrare și 

colectare; 

Notă: Terasele pot fi deschise între orele 06:00-20:00. Numărul maxim 

admis de vizitatori este de 50 persoane. Numărul maxim admis de 

clienți la o masă este de 2 persoane, cu condiția păstrării distanței de 1,5 

m, cu excepția membrilor aceleiași gospodării și copiii cu vârsta de 12 

ani și mai mici. 

 Pot activa: 

o Instituțiile de ocrotire a sănătății și paramedicale; 

o Magazinele care comercializează preponderent produse alimentare, 

farmaciile, opticienii, audiologii, magazinele care prestează servicii de 

reparație și mentenanță; 

o Punctele de recepționare și expediere a coletelor; 

o Localurile de prestare a serviciilor business (băncile, instituțiile de 

creditare și agențiile imobiliare); 

o Ghișeele publice ale primăriilor, judecătoriile și alte instituții 

guvernamentale; 

o Bibliotecile; 

o Centrele comunitare, doar pentru prestarea serviciilor destinate 

https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands/
https://www.facebook.com/MoldovainNetherlands/


persoanelor vulnerabile; 

o Atleții de elită care iau parte la competițiile de top, pot continua 

antrenamentele și disputarea meciurilor; 

o Hotelele rămân deschise, restaurantele hotelelor vor fi închise și va fi 

sistat room service; 

o Adulții pot practica activități sportive doar în aer liber și doar de sine 

stătător sau maximum în doi; 

o Se permite practicarea sporturilor de echipă tinerilor până la vârsta de 

27 de ani; 

o Copiii cu vârsta de până la 12 ani pot frecventa lecțiile de înot; 

o Transportul public va fi utilizat doar pentru călătorii esențiale; 

o Procesul de studii: 

o Școlile primare, creșele și instituțiile educaționale speciale sunt 

deschise; 

o Liceele și școlile postliceale (MBO) sunt deschise; 

o Studenții înmatriculați la studii în universități și școli superioare pot 

frecventa orele de clasă o zi pe săptămână; 

o Cu condiția că activează în aer liber, pot fi deschise: 

- Teatrele, cinematografele, muzeele, grădinile de sculpturi și 

monumentele; 

o Școlile muzicale și centrele de artă; 

o Serviciile de închiriere pentru activități de recreere (de ex. închirierea 

bicicletelor, bărcilor, canoe); 

o Parcurile de amuzament, parcurile naturale, grădinile zoologice, fermele 

pentru copii, terenurile de mini golf, terenurile de joacă. 

 

 

 RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 28.09.2020 până 

la revizuire): 

 

Cetățenii Republicii Moldova nu pot călători în Regatul Țărilor de Jos dacă nu fac 

parte din una din categoriile exceptate enumerate la punctul 3 „Categoriile exceptate”. 

 

Față de persoanele care, prin excepție, au dreptul să călătorească în Regatul Țărilor de 

Jos, se aplică regula de autoizolare pentru o perioadă de 10 zile. 

 

Dacă după primele 5 zile, un test PCR produce rezultat negativ, autoizolarea poate 

înceta. 

 

Obligativitatea testării COVID-19 pentru persoanele care sosesc în Țările de Jos 

 

Toți pasagerii, inclusiv cetățenii Regatului Țărilor de Jos, cu excepțiile stipulate mai 

jos, care doresc să călătorească spre Țările de Jos pe calea aerului, cu trenul, 

autobusul sau pe calea apei, vor trebui să facă dovada rezultatului negativ la testarea 

PCR Covid-19 la momentul acceptării la bord. 

 



Călătorii care provin din zonele cu risc înalt, la îmbarcare pentru cursa aeriană spre 

Țările de Jos,  pe lângă confirmarea rezultatului negativ al testului PCR Covid-19 

menționat la rubrica „Cerințe generale cu privire la testarea COVID-19”, vor trebui 

să prezinte confirmarea testului rapid negativ, făcut cu cel mult 4 ore înainte de 

îmbarcare. 

 

Excepții de la obligativitatea testării COVID-19 și autoizolării 

 

Sunt scutiți de obligația de testare COVID-19 și de autoizolare următoarele categorii 

de călători: 

1) Copiii cu vârsta de 12 ani și mai mici; 

2) Persoanele care sosesc din țări ce figurează pe lista Uniunii Europene a statelor 

epidemiologic sigure pe fond de Covid-19 (EU Safe Country List). 

Informații actualizate cu privire la EU Safe Country List pot fi consultate accesând 

link-ul https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-

during-coronavirus-pandemic_ro 

3) Persoanele care sosesc din următoarele țări din cadrul Uniunii Europene sau 

spațiului Schengen: 

 Islanda 

 Portugalia 

 Finlanda 

 Malta 

 Irlanda 

 Spania: doar din Insulele Baleare și Insulele Canare 

 Grecia: doar din regiunile nord-egeică, sud-egeică și regiunea insulelor ioniene 

 Norvegia (cu excepția orașului Oslo și districtului Agder) 

 Portugalia (inclusiv Azores și Madeira) 

4) Persoanele care sosesc din următoarele teritorii componente ale Regatului Țărilor 

de Jos: 

 Aruba 

 Bonaire 

 Curaçao 

 St Maarten 

 Saba 

 St Eustatius 

 

Cerințe generale cu privire la testarea PCR COVID-19 

 

Cetățenii străini care intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos și nu fac 

parte din categoriile exceptate indicate mai jos, vor trebui să facă dovada rezultatului 

negativ la testarea Covid-19. 

 

Cetățenilor străini care nu vor deține sau vor refuza să prezinte dovada rezultatului 

negativ al testării COVID-19 la îmbarcare în avionul sau nava având drept destinație 

Țările de Jos, sau la sosirea în Țările de Jos, li se va refuza îmbarcarea sau, respectiv, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_ro


accesul pe teritoriul Țărilor de Jos. 

 

Împreună cu certificatul de testare, călătorii străini vor trebui să prezinte și formularul 

completat și semnat al declarației Negative Test Declaration, care poate fi descărcat 

de pe pagina www.government.nl. 

 

Atât certificatul cât și declarația vor fi prezentate pe suport de hârtie. 

 

Certificatul privind rezultatul testării trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

 Să confirme rezultatul negativ în baza testului molecular PCR pentru Sars-

Cov-2/COVID-19; 

 Să fie întocmit în una din limbile engleză, germană, franceză, spaniolă sau 

neerlandeză; 

 Să conțină informații despre institutul/laboratorul care a efectuat testul; 

 Numele din certificat al persoanei testate trebuie să corespundă cu datele din 

pașaport; 

 Testul trebuie să fie realizat până la plecarea din țara de origine, dar cu cel 

mult 72 de ore înainte de sosirea în Regatul Țărilor de Jos. 

 

Categoriile de străini exceptate de la obligativitatea testului: 

 Lucrătorii transfrontalieri; 

 Pasagerii aflați în tranzit; 

 Cetățenii țărilor Uniunii Europene și ai spațiului Schengen și membrii 

familiilor lor; 

 Deținătorii unui permis de ședere pentru Țările de Jos; 

 Deținătorii unui permis de ședere pentru o țară a Uniunii Europene sau pentru 

o țară din spațiul Schengen; 

 Persoanele care dețin carte de identitate diplomatică emisă de Ministerul 

Afacerilor Externe al Țărilor de Jos; 

 Deținătorii unui pașaport diplomatic; 

 Cetățenii următoarelor țări: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, Monaco, 

San Marino, Andorra, Vatican și membrii familiilor lor. 

 

Lista țărilor pentru care sunt în vigoare restricții de operare a curselor aeriene 

sau maritime 

 

Sunt interzise cursele aeriene din India, Africa de Sud, Brazilia, Argentina, 

Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana Franceză, Guyana, Capul Verde, 

Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay și Venezuela. 

 

 

 CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Pot călători în Regatul Țărilor de Jos cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc 

una din următoarele condiții (listă actualizată, intrată în vigoare la data de 16.03.2021, 

http://www.government.nl/


începând cu orele 00:01): 

 

I. Persoanele cu drept de ședere în spațiul UE și membrii familiilor lor: 

 Sunt membri de familie ai cetățenilor UE (inclusiv britanici); 

 Sunt membri de familie ai cetățenilor Andorrei, Elveției, Islandei, Monaco, 

Norvegiei, San Marino și Vaticanului; 

 Dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere în conformitate cu 

Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen lung, inclusiv 

membrii de familie care călătoresc împreună cu deținătorul sau se deplasează 

la locul de trai al acestuia din Țările de Jos; 

 Dețin dreptul de ședere în spațiul UE derivat din alte directive ale UE sau din 

dreptul național al unui stat membru al UE, inclusiv membrii de familie care 

călătoresc împreună cu deținătorul sau se deplasează la locul de trai al acestuia 

din Țările de Jos; 

 Deține o viză de ședere de lungă durată, sau o autorizație de ședere temporară 

MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf); 

 Dețin un permis de ședere olandez valabil, inclusiv membrii de familie care 

călătoresc împreună cu deținătorul sau se deplasează la locul de trai al acestuia 

din Țările de Jos. 

 

II. Lucrătorii-cheie și studenții: 

 Personalul din domeniul ocrotirii sănătății – medici, asistenți medicali, 

cercetători; 

 Lucrătorii transfrontalieri; 

 Muncitorii sezonieri; 

 Străinii care călătoresc în interes de afaceri; 

 Studenții care sosesc la programe de studii cu o durată nu mai mare de 3 luni și 

pot face dovada înmatriculării la o instituție academică recunoscută de 

Serviciul de imigrare și naturalizare (IND) în calitate de organizație gazdă cu 

statut de „sponsor recunoscut”. 

 Muncitorii înalt calificați care sosesc pentru o durată nu mai mare de 3 luni și 

dețin permis olandez de muncă sau dovada lucrărilor care urmează a fi 

efectuate; 

 Lucrătorii din domeniile cultural și creativ; 

 Lucrătorii din sectorul transportului care activează: 

o în transportul de mărfuri; 

o pe nave de containere; 

o în transportul în vrac (de minereu sau cărbune); 

o în transportul în cisterne (de combustibili și substanțe chimice); 

o pe vase de pescuit; 

 Lucrătorii din sectorul energetic care activează: 

o pe platformele de petrol și gaze; 

o în parcurile eoliene; 

o pentru companiile off-shore care oferă servicii acestui sector; 

 Membrii echipajelor navelor aeriene; 



 Marinarii care dețin o carte de evidență a marinarului, cu excepția marinarilor 

de pe iahturi comerciale și de agrement. 

 Diplomații; 

 Titularii pașapoartelor de serviciu care călătoresc în scopul îndeplinirii 

sarcinilor lor; 

 Personalul militar aflat în exercițiul atribuțiilor; 

 Personalul organizațiilor internaționale și umanitare. 

 

III. Persoanele care vizitează familia din nevoi convingătoare, în situații 

excepționale: 

 Vizitarea unui membru al familiei bolnav terminal și participarea la 

înmormântarea unui membru al familiei (prin membrul familiei se subînțeleg 

membrii de familie de gradul I sau II: parteneri, părinți (inclusiv adoptivi și 

vitregi), socri, copii (inclusiv adoptați sau vitregi) indiferent de vârstă, nurori și 

gineri, frați și surori, nepoți indiferent de vârstă, buneii, cumnați, frați și surori 

vitregi; 

 Tații care doresc să asiste la nașterea copiilor lor, cu condiția că termenul 

probat documentar al sarcinii este mai mare de 34 de săptămâni; 

 Persoanele cărora li s-a acordat protecție internațională; 

 Persoane admise din motive umanitare; 

 Cuplurile aflate la distanță (long-distance lovers). 

 

Mai multe informații privind categoriile de străini exceptate de la interdicția de intrare 

în Regatul Țărilor de Jos pot fi consultate accesând link-ul 

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 (valabile începând cu data de 

28.09.2020 până la revizuire): 

 

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 pot dovedi 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. 

 

 

 MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

I. Recomandări generale ale guvernului Țărilor de Jos: 

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


 Persoanele cu simptome de răceală să rămână a casă și să fie testate; 

 Păstrați distanța de 1,5 metri de alte persoane; 

 Spălați frecvent mâinile; 

 Tușiți și strănutați în partea interioară a cotului; 

 

 

Obligativitatea purtării măștii (intrată în vigoare la 01.12.2020, în vigoare până 

la revizuire): 

 

Este obligatorie purtarea măștii în următoarele cazuri: 

 În spațiile publice închise; 

 În școli și instituții educaționale (licee, colegii, universități, cu excepția 

școlilor primare); 

 În cazul profesiilor de contact (coafori, fizioterapeuți); 

 În transportul public (inclusiv pe platforme și în stații); 

 În autocare; 

 La bordul avioanelor și în aeroporturi. 

 

Excepții de la obligația de purtare a măștii: 

 Dacă spațiul public închis oferă locuri de ședere fixe (de ex. teatru), masca 

poate fi scoasă atât timp cât persoana rămâne așezată și urmează a fi purtată la 

ridicarea de pe loc. Această excepție nu se aplică pentru transportul public. 

 Nu este obligatorie purtarea măștii în incinte care nu sunt accesibile publicului 

larg (de ex. în spațiile destinate practicării activităților religioase – biserici, 

moschei, temple și sinagogi; organizații și întreprinderi). Organizațiile și 

întreprinderile au dreptul să ceară, totuși, purtarea măștii. 

 

Categorii de persoane exceptate de la obligativitatea purtării măștii: 

 Persoanele inapte fizic să poarte ori să-și pună mască din cauza unei 

dezabilități sau boli care afectează fața; 

 Persoanele a căror condiție medicală este afectată negativ de purtarea măștii 

(de exemplu urmare a unei afecțiuni pulmonare); 

 Persoanele care devin puternic agitate din cauza măștii (de ex. din cauza unei 

dezabilități mintale sau boli mintale, excepția se aplică și cu privire la 

supraveghetor); 

 Persoanele care depind de comunicarea non-verbală (citirea buzelor) și 

companionii lor; 

 Copii care nu au împlinit vârsta de 13 ani.  

 

 

Recomandări și reguli adiționale (intrate în vigoare la 18.11.2020, în vigoare 

până la revizuire) 

 

I. Viața de zi cu zi: 

 Se va călători cât mai puțin posibil; 



 Se va lucra de acasă, cu excepția cazului în care nu există altă opțiune; 

 Toate persoanele care au  împlinit vârsta de 13 ani, vor purta mască în spațiile 

publice interioare și în transportul public; 

 În învățământul secundar, profesional și învățământul superior toți vor purta 

mască când se află în afara clasei; 

 Toate unitățile alimentare și care servesc băuturi rămân închise. Luarea la 

pachet rămâne permisă. Excepții de la această interdicție: 

 Hotelurile, doar pentru oaspeții hotelului care rămân peste noapte; 

 Casele funerare; 

 Aeroporturile, în zona după controlul de securitate; 

 Cantinele companiilor; 

 Punctele de vânzare a produselor alimentare și băuturilor în cadrul instituțiilor 

medicale, pentru pacienți și vizitatorii pacienților; 

 Punctele de vânzare a produselor alimentare și băuturilor în cadrul instituțiilor 

de activități diurne pentru grupurile de persoane vulnerabile; 

 Localurile polivalente vor închide spațiul care oferă mâncare și băuturi; 

 Magazinele cu amănuntul se vor închide cel târziu la ora 20:00; 

 Supermarketele pot activa conform programul obișnuit de lucru; 

 Nu este permisă vânzarea sau livrarea de băuturi alcoolice între orele 20:00 - 

07:00; 

 Nu este permis consumul de alcool sau posesiunea de alcool în spațiile publice 

între orele 20:00 și 07:00; 

 Evenimentele publice în interior și în aer liber sunt interzise, cu excepția: 

 Târgurilor săptămânale; 

 Expozițiilor și conferințelor; 

 Cinematografelor, teatrelor, sălilor de concerte, muzeelor, etc.; 

 Meciurilor de atleți în instituțiile sportive de ligă înaltă, meciurile de fotbal  în 

Premier League și Divizia Întâia și activităților sportive la propriile cluburi a 

persoanelor până la vârsta de 18 ani; 

 Demonstrațiilor, adunărilor și întâlnirilor, așa cum sunt definite în Legea 

privind evenimentele publice; 

 Este interzis cântatul în grupuri, cu următoarele excepții: 

 Interpreții profesionali; 

 Copiii mai mici de 12 ani; 

 Interpretarea cântecelor în contextul profesării unei religii sau credințe; 

 Interpretarea cântecelor în cadrul demonstrațiilor; 

 La funeralii este permisă participarea a cel mult 100 persoane. 

 La nunți este permisă participarea a cel mult 30 de persoane. 

 

II. Activitățile sportive sunt permise, cu următoarele restricții: 

 Persoanele în vârstă de 18 ani și mai mult pot practica sporturi în spații 

interioare doar individual sau în doi. Competițiile nu sunt permise. 

Excepțiile sunt: 

- Sportivi de elită care dețin un statut în cadrul centrelor sportive (cum ar fi 



Centrul sportiv Papendal); 

- Fotbaliști (inclusiv personalul de suport într-o „bulă”) în Premier League și 

Divizia Întâia; 

 Copiii și tinerii cu vârsta până la 26 de ani, inclusiv, pot practica exerciții în 

aer liber, în grup. Ei pot juca meciuri în echipe doar din propriul club. Publicul 

nu este admis. 

 Adulții de 27 de ani și mai mari pot practica exerciții în aer liber, cu 

participarea a maximum 30 de persoane. Va fi respectată păstrarea distanței de 

1,5 metri. Competițiile și participarea publicului nu sunt permise. 

 Cantinele sportive, cluburile, dușurile și vestiarele vor rămâne închise. 

 Evenimentele sportive vor avea loc fără spectatori. 

 

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: 

 Începând cu data de 15 mai 2021, călătoriți în străinătate doar în țările marcate 

cu cod de alertă verde sau galben. Alertele de călătorie pentru fiecare țară sunt 

publicate pe www.wijsopreis.nl  

 Dacă veniți în Țările de Jos dintr-o țară cu aviz de călătorie portocaliu, trebuie 

să vă autoizolați timp de 10 zile de la sosire. 

 

 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 

http://www.wijsopreis.nl/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information


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 

 

 

https://olanda.mfa.gov.md/
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/about-us/embassy-in-bucharest
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/romania/about-us/embassy-in-bucharest
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-us/embassy-office-in-chisinau
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/moldova/about-us/embassy-office-in-chisinau

