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Condițiile de călătorie în Republica Slovenia (actualizare la 15.07.2021) 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

RESTRICȚII DE INTRARE: 

Noua Ordonanță de Guvern (Monitorul Oficial nr. 109/2021) privind condițiile de 

intrare în R. Slovenia (https://www.policija.si/) în scopul prevenirii răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 conține următoarele modificări: 

- condiționează intrarea, inclusiv pentru cei care tranzitează țara, de prezentarea unui 

certificat de vaccinare / recuperare / testare; 

- desființează clasificarea țărilor pe culori (verde, portocaliu, roşu, roşu-închis); 

- elimină excepția pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice. 

Astfel, intrarea în R. Slovenia, fără trimiterea în carantină, va fi permisă persoanelor 

care prezintă unul din următoarele documente: 

1. Test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore de la prelevarea probei; 

2. Test antigen negativ (HAG), nu mai vechi de 48 de ore de la prelevarea probei; 

3. Test PCR pozitiv mai vechi de 10 zile, cu excepția cazului în care medicul decide 

altfel, dar nu mai vechi de șase luni, sau un certificat medical care confirmă 

infectarea COVID-19 și recuperarea ulterioară, nu mai vechi de 6 luni de la debutul 

bolii; 

4. Certificat de vaccinare anti-COVID, având un termen de: 

- cel puțin șapte zile de la a doua doză de Pfizer/Comirnaty Biontech,  

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de Moderna,  

- cel puțin 21 de zile de la prima doză de Vaxzevria/AstraZeneca,  

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de Johnson&Johnson/Janssen-Cilag,  

- cel puțin 21 de zile de la prima doză de Covishield/Serum Institute of 

India/AstraZeneca,  

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de Sputnik V/Gamaleya,  

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de CoronaVac/ Sinovac Biotech,  

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de Sinopharm.  

5 . Certificat de boală și un certificat de vaccinare, nu mai vechi de 8 luni de la 

testul PCR pozitiv sau de la debutul simptomelor, cu una din dozele menţionate 

anterior; 

6. Certificat digital UE - Covid sau pe hîrtie, însoțit de un cod QR, cu 

menţionarea rezultatului negativ al testului PCR sau HAG, un certificat de vaccinare, 

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
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un certificat de boală sau un certificat de vaccinare pentru pacienți; 

7. Certificat digital pe hârtie al unei țări terțe privind Covid, însoţit de un cod 

QR, care conține cel puțin aceleași informații ca şi Certificatul digital UE, eliberat de 

o autoritate sanitară competentă a țării terțe, în limba engleză.  

Persoanele care NU prezintă una din dovezile menționate mai sus, se va supune unei 

perioade de izolare de 10 zile, la o adresă de domiciliu declarată. În cazul străinilor 

fără reședință în Slovenia, intrarea în Slovenia și trimiterea în carantină pentru 10 zile 

sunt condiționate de existența unei adrese pentru a intra în carantnă. În lipsa acesteia, 

persoanei nu i se permite intrarea în Slovenia. 

 

Persoanelor nerezidente NU li se permite intrarea dacă (i) se presupune că nu pot 

părăsi țara ca urmare a măsurilor restrictive impuse de statele vecine; (ii) se 

dovedește că este infectată sau dacă prezintă simptome evidente caracteristice 

infecției. I se va permite, totuși, tranzitarea țării, dacă la intrare dovedește - fără 

echivoc - că doar tranzitează teritoriul sloven. Serviciul de sănătate poate verifica 

starea de sănătate a persoanelor care trec frontiera. 

 

Testul PCR este valabil dacă este efectuat în unul din statele membre ale Uniunii 

Europene, statele spațiul Schengen, Australia, Israel, Canada, Noua Zeelandă, Rusia, 

Serbia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în Statele Unite ale 

Americii , la punctele de control ale conexiunilor aeriene, pentru transportul aerian 

internațional, precum și dacă se efectuează în Turcia. 

 

Testul HAG este valabil dacă este efectuat în unul din statele membre ale Uniunii 

Europene, statele membre ale spațiului Schengen, Australia, Israel, Canada, Noua 

Zeelandă, Rusia, Serbia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau Statele 

Unite ale Americii pentru transportul aerian internațional, precum și dacă sunt 

efectuate în Turcia și este listat în lista comună a testelor rapide de antigen . Se aplică 

testele HAG ale tuturor producătorilor de pe listă, indiferent dacă acestea sunt 

marcate cu galben sau alb. 

 

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

Institutul Național de Sănătate Publică. 

 

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). 

În conformitate cu Recomandarea Consiliului UE 2020/912 privind 

restricționarea temporară a călătoriilor neesențiale în UE și posibila eliminare a 

acestei restricții, inclusiv modificările la Recomandarea din 14 iunie 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


2021, Slovenia permite, de asemenea, intrarea pentru călătoriile neesențiale ( 

inclusiv călătoriile turistice ) . 

 

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 Slovenia este permisă fără trimitere în carantină la 

domiciliu: 

 

1.persoanele angajate în sectorul transportului international de mărfuri (până la 15 

august 2021 inclusiv, după această dată urmează să prezinte un certificat de 

vaccinare / recuperare / testare).  

2. persoanele care călătoresc în tranzit prin Republica Slovenia și o părăsesc în cel 

mult 12 ore de la intrare (până la 15 august 2021 inclusiv, după această dată 

urmează să prezinte un certificat de vaccinare / recuperare / testare).); 

3. copiilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani și care traversează granița împreună 

cu un membru apropiat al familiei care nu a fost trimis în carantină sau căruia nu i 

s-a refuzat intrarea în Slovenia sau elevilor călătorind într-un grup școlar organizat, 

însoțit de către un educator, profesor sau tutore aflat în carantină acasă sau căruia i 

s-a refuzat intrarea în Slovenia;  

4. proprietarilor sau chiriașilor de terenuri aflate în zona de frontieră sau pe ambele 

părți ale frontierei, care traversează granița cu o țară vecină în scopul efectuării 

unor lucrări agricole sau forestiere, cu condiția reîntoarcerii în cel mult 10 ore de la 

intrare. Excepția se aplică și membrilor familiei persoanei și altor persoane 

înregistrate la reședința acesteia atunci când călătoresc împreună. 

Persoanele exceptate trebuie să prezinte dovada în acest sens, în caz contrar vor fi 

supuse carantinării.  

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Tranzitarea Sloveniei este permisă cu respectarea următoarelor condiții: 

 

- prezentarea unui certificat de vaccinare / recuperare / testare (aplicabil din 16 

august 2021); 

- efectuarea călătoriei în decurs de 6 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.  

https://www.gov.si/novice/2021-06-14-omogocena-nenujna-potovanja-tudi-iz-turisticnih-razlogov/
https://www.gov.si/novice/2021-06-14-omogocena-nenujna-potovanja-tudi-iz-turisticnih-razlogov/


 

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.    

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. 

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-another-country-allowed-within-12-hours-from-entering-clarification
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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://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/
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https://covid-19.sledilnik.org/en/stats 

 

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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