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Condițiile de călătorie în Republica Slovenia (actualizare la 04.06.2021) 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU (Stare de epidemie națională: DA) 

La data de 17 mai 2021, Guvernul Republicii Slovenia a prelungit starea de epidemie 

națională cu 30 de zile.  

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

Ordonanța Guvernului Republicii Slovenia privind condițiile de intrare în Slovenia în 

scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 stabilește o listă roșie (state cu 

risc ridicat), și o listă roșu închis (pentru zone cu risc ridicat de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2): https://www.gov.si/novice/2020-12-23-149-dopisna-seja-vlade-

republike-slovenije/ . 

Începând cu 30 mai 2021 (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-

2/prehajanje-meja), pe lista roșie se află 28 de state membre UE / Spațiul Schengen și 

124 de state terțe (din care 86 se află pe lista roșie și 38 pe lista roșu închis).  

Din 26 mai s-a introdus o listă roşu închis (pentru zone cu risc ridicat de infecție cu 

virusul SARS-CoV-2, unde rata totală a cazurilor raportate de infecție pe o perioadă 

de 14 zile este peste 500/100.000 de locuitori sau există o incidență crescută a 

variantelor mai periculoase ale SARS-CoV-2 sau dacă nu sunt disponibile informații 

suficiente pentru a evalua criteriile de mai sus sau dacă numărul testelor efectuate 

pentru prezența SARS-CoV-2 în ultima săptămână este mai mic de 300/100.000 de 

locuitori. Dintre statele membre UE/Spațiului Schengen, lista roșu închis conține 

doar unități administrative din Franța, Croația, Lituania, Regatul Țărilor de Jos, 

Suedia și 38 de state terțe. 

 

Republica Moldova se află pe „lista roșie” a țărilor cu risc epidemiologic 

ridicat. 

 

La intrarea în Slovenia, persoanele cu reședința într-un stat aflat pe lista roșie sau 

pe lista lista roşu închis trebuie să se supună unei perioade de carantină de 10 zile 

la adresa de domiciliu declarată, prin decizie comunicată de autoritatea competentă 

(Ministerul Sănătății) autorităților de frontieră. Cheltuielile ocazionate de perioada 

de carantină sunt suportate de către persoana în cauză. Începând cu data de 30 mai 

2021, la sosirea dintr-un stat cu risc epidemiologic ridicat, Poliția va înmâna o 

declarație care va fi semnată de persoanele care vor fi trimise în carantină la 

domiciliu. Dacă persoana nu este de acord cu semnarea declarației, datele vor fi 

transmise Ministerului Sănătății, care va emite apoi o decizie privind carantina la 

domiciliu pentru persoanele respective. Institutul Național de Sănătate Publică 
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centralizează evidența persoanelor spuse măsurii de carantină, iar Inspectoratul de 

Sănătate efectuează supravegherea acestora împreună cu poliția. Nerespectarea 

măsurii de carantină se sancționează cu amendă. 

Este posibilă testarea pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în timpul perioadei de 

carantină, iar dacă rezultatul este negativ, autoritatea competentă va anula decizia de 

instituire a măsurii carantinei, însă numai după efectuarea a cel puțin 5 zile de 

carantină.  

Pot fi exceptate de la această obligație persoanele care prezintă la intrarea în 

Slovenia: 

- un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu 

mai vechi de 48 ore, efectuat într-un stat membru UE, al spațiului Schengen sau în 

Slovenia, de către o entitate/persoană recunoscută/listată de Institutul de 

Microbiologie și Imunologie și Laboratorul Național pentru Sănătate, Mediu și 

Alimentație (https://www.nlzoh.si/), sau un test rapid de antigen efectuat numai într-

un stat membru UE/spațiul Schengen, cu o valabilitate de 24 de ore. 

- persoane care prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat pozitiv efectuat cu cel 

puțin 10 de zile anterior intrării sau o adeverință medicală (numai din statele UE și 

Schengen) care atestă vindecarea persoanei de COVID-19 și absența simptomelor, 

eliberată cu maximum 6 luni anterior sosirii; 

- persoane care prezintă un certificat de vaccinare anti-COVID-19, cu menționarea 

unui termen de cel puțin 7 zile de la vaccinarea cu a doua doză de 

vaccin Pfizer/Biontech, cel puțin 14 zile de la a doua doză de vaccin Moderna sau 

cel puțin 21 de zile de la a prima doză de vaccin Vaxzevria/AstraZeneca, cel puţin 

14 zile de la prima doză de   Johnson & Johnson, cel puţin 21 de zile de la prima 

doză de Covishield/AstraZeneca, cel puţin 14 zile de la a doua doză de Sputnik V, 

cel puţin 14 zile de la a doua doză de Sinovac Biotech şi cel puţin 14 zile de la a 

doua doză de Sinopharm. 

 

Intrarea în Slovenia nu va fi permisă unei persoane care nu are reședința în Slovenia 

și care a fost testată pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau prezintă semne evidente de 

COVID-19, însă aceasta poate tranzita Slovenia dacă este transportată cu un vehicul 

de tip ambulanță. 

Toate persoanele care provin din state/unități administrative care nu sunt incluse pe 

lista roșie sau pe noua listă cu risc epidemiologic mai ridicat decât cel al Sloveniei, 

pot intra în acest stat fără a fi plasate în carantină și fără a prezenta rezultatul unui 

test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. 

Din 28 aprilie 2021, au fost abolite punctele de control cu Italia și Austria, iar 

din 20 mai a.c., au fost abolite punctele de control cu Ungaria.  

 

https://www.nlzoh.si/


Se mențin punctele de control existente pe conexiunea feroviară (Šentilj și Gara 

Maribor), pe conexiunile aeriene pentru transportul aerian internațional (Aeroportul 

Ljubljana Jože Pučnik, Aeroportul Edvard Rusjan Maribor și Aeroportul Portorož) și 

pe conexiunile maritime pentru transportul maritim internațional (Koper și punctul de 

trecere a frontierei pentru transportul maritim internațional Piran) 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

Autoritățile au stabilit unele categorii de excepții de la măsura carantinei și a 

cazurilor în care persoanele nu au nevoie să prezinte un test negativ pentru prezența 

SARS-CoV-2. Astfel intrarea în Republica Slovenia din orice țară din „lista roșie” 

este permisă pentru: 

 

1. persoane detașate în cadrul unor misiuni în sectorul transporturilor internaționale; 

2. persoane care efectuează transporturi de mărfuri sau de pasageri către/din Slovenia 

aflați în tranzit și care părăsesc Slovenia în decurs de 8 ore;   

3. persoane care se află în tranzit în Slovenia și care părăsesc acest stat în termen de 

cel mult 12 ore de la intrarea pe teritoriul sloven; 

4. reprezentanți ai forțelor de ordine străine (poliție sau justiție) care se află în 

exercițiul funcțiunii în cadrul unor misiuni oficiale și care părăsesc teritoriul sloven 

cât mai curând posibil după încheierea misiunii; 

5. pacienți transportați în Slovenia cu ambulanțe sau personal medical însoțitor în 

același vehicul pentru acordarea primului ajutor; 

6. posesorii de pașapoarte diplomatice; 

7. persoane care călătoresc în Slovenia pentru a beneficia de servicii medicale şi care 

părăsesc acest stat imediat după acordarea acestora. În situația unui copil minor, 

părintele sau tutorele care îl însoțește poate beneficia de aceeași excepție dacă sosesc 

împreună;  

8. copii cu vârsta sub 15 ani, care intră în Slovenia însoțiți de un membru de familie 

apropiat căruia nu i s-a impus decizia carantinării în statul de domiciliu sau căruia nu 

i-a fost refuzată intrarea în Slovenia (spre exemplu dacă persoana care însoțește 

minorul prezintă un test negativ sau se încadrează într-una din categoriile exceptate); 

9. persoane care trec frontiera zilnic sau ocazional pentru motive de educație, 

formare sau cercetare științifică în Slovenia sau într-un stat membru al Uniunii 

Europene/Spațiul Schengen și prezintă acte justificative; 

10.  persoane care intră în Slovenia pentru motive de urgență legate de probleme de 

sănătate, acțiuni care periclitează viața, proprietățile sau bunurile materiale, și care 

părăsesc teritoriul sloven în cel mult 12 ore de la intrare. 

11. membri ai unor echipe de protecție sau de salvare, ai unor servicii de sănătate, ai 

Poliției, brigăzilor de pompieri sau alte persoane care asigură transport umanitar sau 



acordă asistență în salvarea sau eliminarea consecințelor unor dezastre naturale, și 

care părăsesc Slovenia în decurs de cel mult 24 de ore de la intrare. 

12. proprietari de terenuri de ambele părți ale frontierei pentru a permite acestora să 

se ocupe de întreținerea lor și care părăsesc acest stat în decurs de cel mult 10 ore de 

la intrare. 

 

Din 15 martie 2021, alte 5 categorii de persoane care provin dintr-un stat sau regiune 

incluse pe lista roșie vor putea să intre în Slovenia fără efectuarea unei perioade de 

carantină la domiciliu dacă prezintă rezultatul negativ al unui test tip PCR sau rapid 

pentru virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de șapte zile de la data recoltării: 

1. lucrători transfrontalieri care lucrează într-un alt stat membru UE/spațiul Schengen 

și care pot face dovada relației de muncă printr-un document care justifică trecerea 

frontierei în calitatea respectivă, cu condiția revenirii în decurs de 5 zile de la intrarea 

pe teritoriul sloven; 

2. persoane care trec frontiera către un stat membru UE sau Schengen pentru 

efectuarea anumitor servicii și care pot justifica deplasarea cu documente, cu condiția 

reîntoarcerii în Slovenia în cel mult 5 zile de la părăsirea teritoriului; 

3. persoanele care au o recomandare medicală pentru un serviciu de sănătate în 

Slovenia și se întoarce peste graniță imediat după prestarea serviciului. În cazul 

minorilor, însoțitorul poate intra în aceleași condiții dacă călătoresc împreună; 

4. cetățeni ai statelor membre UE sau ai spațiului Schengen care călătoresc din alte 

state membre UE sau Schengen, unde au acordat sprijin și asistență unor persoane 

care au necesitat acest lucru, unor membri de familie, care au acordat asistență sau 

sprijin parental, au contribuit la eliminarea unui pericol iminent asupra sănătății, 

vieții sau proprietății altei persoane și care părăsesc Slovenia în decurs de 72 ore de 

la intrarea pe teritoriul sloven; 

În toate celelalte cazuri este necesară prezentarea unui test molecular tip PCR cu 

rezultat negativ pentru infecția cu SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore 

anterior intrării în țară, într-un stat membru UE sau Schengen. În situația 

neprezentării acestuia, persoana va fi plasată în carantină. 

 

Sunt valabile și testele negative emise de laboratoare din state terțe, aprobate de 

Institutul Național de Sănătate Publică. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Tranzitarea Sloveniei este permisă cu respectarea următoarelor condiții: 

- efectuarea călătoriei în decurs de 12 ore; 

- respectarea strictă a traseului de tranzit, fără oprirea și părăsirea inutilă a acestuia: 

- staționarea în scop de realimentare cu combustibil și necesități fiziologice, fără a 

rămâne peste noapte; 



- deținerea unui document de călătorie valabil (inclusiv, a unei vize sau permis de 

reședință, atunci când este necesar) precum și a unui document care să dovedească 

scopul tranzitării (începând cu 14 iulie a.c., doar rezidenții din afara UE trebuie să 

prezinte un document care să dovedească scopul și obiectivul tranzitării; rezidenții 

UE pot prezenta un document de călătorie valabil).  

Intrarea în Slovenia nu este permisă persoanelor în cazul în care se preconizează că 

nu vor putea părăsi teritoriul Sloveniei din cauza măsurilor în vigoare în țările 

vecine.  

Clarificări privind tranzitarea Sloveniei pot fi consultate aici:  

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-

on-way-to-another-country-allowed-within-12-hours-from-entering-clarification 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN 

Pentru limitarea răspândirii virusului, este necesară respectarea cu strictețe a 

regulilor distanțării fizice, spălarea mâinilor, eticheta tusei și izolarea celor infectați. 

Dezinfectarea mâinilor și purtarea unei măști sunt obligatorii în toate spațiile 

publice închise. Același lucru este valabil și pentru pasagerii transportului public, 

care sunt obligați să poarte o mască de protecție și să își dezinfecteze mâinile la 

intrarea și în timpul utilizării serviciului de transport public. Carantina în Slovenia 

durează 10 zile. 

 

Rămân în vigoare restricțiile următoarele restricții pe plan intern: 

- antrenamentele sportive sunt permise numai pentru sportivii profesioniști și 

sportivii din categoriile de vârstă cadet și junior, care sunt membri ai echipelor 

naționale. 

- activitățile sportive în aer liber din regiunea de reședință sunt permise pentru 

persoane individuale, membri apropiați ai familiei sau membri ai aceleiași 

gospodării. 

- este permisă desfășurarea unor evenimente sportive internaționale, cum ar fi 

campionatele/cupele europene și mondiale. 

- este permisă oferirea și vânzarea de bunuri și servicii pentru consumatorii din 

toate regiunile pentru următoarele activități: farmacii; benzinarii; servicii 

financiare; oficii poștale; servicii de livrare; ateliere p/u repararea și întreținerea 

autovehiculelor/bicicletelor; lucrări de construcții la șantiere, case sau 

apartamente nelocuite; alte servicii urgente care asigură securitatea și sănătatea 

publică. 

- în toate regiunile, următoarele companii sunt autorizate să activeze, cu condiția ca 

angajații lor să fie testați o dată pe săptămână: magazinele alimentare, de produse 

de igienă personală și produse de curățenie; magazinele care vând dispozitive 

medicale și ortopedice; magazinele agricole; piețele; magazinele de 

electrocasnice; tutungeriile; serviciile de consiliere individuală nemedicală și 

terapeutică. 

- Terasele berăriilor, restaurantelor și cafenelelor vor fi redeschise în regiunile cu 

situație epidemiologică îmbunătățită.    
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Începând cu 12 aprilie s-au redeschis:  

-  pârtiile de schi (cu prezentarea unui certificat al unui test negativ pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2, de vaccinare anti-COVID-19 sau de 

anticorpi). 
 

Din 12 aprilie s-a eliminat: 

-  restricția de circulație pe timp de noapte. 

Din 19 aprilie, sunt permise:  

- adunările publice în condiţiile stabilite de autoritățile locale, numărul de 

participanţi fiind de maxim de 100 persoane. Pentru adunările publice în spaţii 

închise, trebuie respectat un spaţiu de siguranţă de 30 metri pătraţi/ persoană, 

cu menţinerea numărului maxim de 100 de persoane şi a obligativităţii de a 

purta mască. Pentru adunările în are liber, trebuie respectat un spaţiu de 

siguranţă de 10 metri pătraţi/ persoană şi o distanţa de cel puţin 1,5 metri între 

participanţi, cu menţinerea numărului maxim de 100 de persoane. Toate 

tipurile de întruniri trebuie înregistrate şi aprobate de către autorităţi.  

Din 23 aprilie s-a ridicat: 

-  restricţia de circulaţie între regiuni.  

Din 26 aprilie s-au redeschis: 

-  unitățile de cazare cu cel mult 30 de camere; clienții pot beneficia de cazare 

numai dacă prezintă un rezultat negativ al testului PCR sau rapid nu mai vechi 

de 48 de ore, dovada infectării anterioare sau a vaccinării. 

Începând cu data de 15 mai, sunt permise: 

-  adunările și evenimentele publice organizate în interior și în aer liber în limita 

a 50 de persoane;  

- -evenimentele culturale, sportive și de altă natură vor putea fi organizate 

pentru max. 50% din capacitatea de locuri, cu condiția prezentării dovezii de 

vaccinare, testare sau recuperare după Covid-19; limita de 50% a capacității se 

va aplica și cinematografelor și bisericilor; unitățile din domeniul ospitalității 

vor putea funcționa în intervalul 5:00 - 22:00;  

- unitățile hoteliere vor putea funcționa până la 70% din capacitate;  

- cazinourilor și saloanelor de jocuri se vor redeschide între orele 05:00 și 22:00 

pentru clienții care prezintă o dovadă de vaccinare, test negativ sau recuperare 

după Covid-19 și vor funcționa cu o capacitate de până la 50%. 

Începând cu 17 mai s-au redeschis: 

-  toate instituțiile de învățământ, inclusiv facultățile, cu prezență la sălile de 

clasă. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
Detalii adiționale pot fi consultate în documentul Ordonanței de stabilire și punere 

în aplicare a măsurilor de prevenire a răspândirii epidemiei COVID-19 în punctele 

de trecere a frontierei externe și a posturilor de inspecție de la frontierele naționale 

ale Republicii Slovenia care poate fi accesat la următoare adresă electronică: 



https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.  

 

Alte anunțuri și informații la zi despre situația epidemiologică din Republica 

Slovenia pot fi accesate la următoarele adrese electronice:  

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ 

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-

border-during-the-coronavirus-epidemic 

https://covid-19.sledilnik.org/en/stats 

https://nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Slovenia, cu reședința la Budapesta 

https://ungaria.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Slovenia în Republica Moldova, cu reședința la Kiev 

www.kijev.veleposlanistvo.si 
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