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STARE DE URGENȚĂ: Carantină (lockdown - restricții privind  libertatea de circulație) la nivel național 
 
În Republica Austria  din data de 26 decembrie 2020 se aplică regimul de carantină (lockdown) și va 
rămâne în vigoare până la data de 18 ianuarie 2021 inclusiv, cu posibilitatea extinderii ulterioare. 
 
Următoarele restricții speciale se aplică din data instituirii carantinei: 
 
Reguli de părăsire a domiciliului 
Părăsirea zonei de locuit private și șederea în afara zonei de locuit private sunt interzise,  sunt 
permise numai în următoarele scopuri: 
1) Evitarea unui pericol imediat pentru viață, membre și bunuri 
2) Îngrijirea și acordarea de asistență persoanelor care au nevoie de sprijin, precum și exercitarea 
drepturilor familiei și îndeplinirea obligațiilor familiale 
3) Satisfacerea nevoilor de bază ale vieții de zi cu zi, cum ar fi în special 

- contactul cu partenerul care nu locuiește în aceeași gospodărie sau contactul cu rudele 
individuale cele mai apropiate sau îngrijitori individuali importanți, cu care contactul este de 
obicei menținut de mai multe ori pe săptămână 

- furnizarea bunurilor de bază ale vieții de zi cu zi 
- utilizarea serviciilor de sănătate 
- acoperind o nevoie de locuință 
- satisfacerea nevoilor religioase de bază, cum ar fi vizitele la cimitire și vizitele individuale la 

lăcașuri de cult și îngrijirea animalelor. 
4) scopuri profesionale și de formare, dacă este necesar. 
5) aflarea în aer liber pentru relaxare fizică și mentală 
6) să urmeze procese administrative sau judiciare care nu pot fi amânate 
7) să participe la alegerile prevăzute de lege și să utilizeze instrumentele de democrație directă prevăzute 
de lege. 
 
Protecție la distanță purtarea obligatorie a măștilor de protecție 
 
În locurile publice, toate persoanele care nu locuiesc în propria gospodărie trebuie ținute la un metru 
distanță. Când vă întâlniți în spații publice închise, păstrați o distanță de un metru și purtarea obligatorie a 
măștilor de protecție. 
 
Școli și universități 
 
Grădinițele și școlile obligatorii sunt închise. 
 
Comerț cu amănuntul 
 
Magazinele alimentare și drogheriile rămân deschise cel târziu până la ora 19:00. Este obligatoriu să 
purtați masca de protecție. Pentru zonele clienților există o restricție de 10 m2 per client.  
 
Servicii 
 
Toate serviciile, inclusiv cele apropiate corpului (coafori, maseuri etc.), nu se acordă. 
 

  
RESTRICȚII DE INTRARE  

 
Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să aibă 
dreptul de a sta in Austria în baza: 
1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau 
2. unui permis de ședere sau 



3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, 
Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005. 
Cetățenii din țările terțe, inclusiv din Republica Moldova, care vin în Austria și care se încadrează în 
categoriile mai sus menționate pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba 
germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-
CoV-2 este negativ.  
Totodată, autoritățile au stabilit obligativitatea ca toate persoanele care intră în Austria urmează a fi 
plasate în carantină, pentru o perioadă de 10 zile, autocontrolată la domiciliu sau în carantină într-o cazare 
adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri trebuie suportate din 
cont propriu și care nu trebuie părăsită pentru perioada de carantină. Persoana va semna o declarație pe 
propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din 
Austria. După 5 zile de carantină persoana poate efectua un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar 
dacă rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată. 
Începând cu data de 15 ianuarie 2021, ora 00:00, este obligatorie înregistrarea electronică înainte 
de a intra în Austria (Pre-Travel-Clearance - PTC). Formularul de înregistrare PCT va fi 
disponibil în limba germană și engleză la adresa web www.oesterreich.gv.at. 
 
Tratament medical 
 
Se permite intrarea în Austria a persoanelor care au nevoie de tratamente medicale strict necesare și dețin 
acceptul scris al respectivei unități spitalicești din Austria.  
 
 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
 

 
Tranzitarea Austriei fără oprire este permisă, atât timp cât este asigurată părăsirea imediată a teritoriului. 
Aceste prevederi nu se aplică traficului de marfă și comercial (cu excepția transportului de persoane), 
călătoriilor de repatriere, din motive deosebite sau obligatorii în familie sau pentru îngrijirea animalelor în 
cazuri individuale şi care pot fi dovedite în timpul verificării, însoțitorului pentru servicii medicale 
absolut necesare și traficului de navetişti (sunt incluse şi persoanele angajate pentru servicii de îngrijire a 
altor persoane). 
Prevederea referitoare la controalele medicale la intrarea în Austria se aplică și șoferilor și personalului de 
operare. 
Prevederea nu se aplică ocupanților vehiculelor de intervenții de urgență sau celor destinate transportului 
public. 
Controale la frontierele terestre cu: Elveția, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Ungaria, Cehia și Slovacia. 
La frontiera cu Germania vor avea loc doar verificări aleatorii. Se menține accesul numai prin anumite 
puncte de trecere a frontierei și prezentarea unui certificat medical care atestă rezultatul negativ la testul 
COVID-19. 
Se permite intrarea, pe calea ferată și cu autobuzul, pentru lucrătorii sezonieri în agricultură și 
silvicultură, precum și a lucrătorilor din domeniul îngrijirii persoanelor, cu obligația autoizolării la 
domiciliu pentru 10 zile, care poate fi întreruptă, în urma obținerii unui rezultat negativ al testului SARS-
CoV-2. 
 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE 
DOCUMENTARE: 
 
Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe 
teritoriul Austriei, accesați pagina: 
 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus--
-Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html 
 
Pentru întrebări frecvente privind restricțiile de călătorie în vigoare în Austria, 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html


accesați pagina: 
https://www.bmeia.gv.at/ 
 

1. INFORMAȚII DE CONTACT: 
 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria: 
austria.mfa.gov.md  
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