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Condițiile de călătorie în Republica Slovenia (actualizare la 02.06.2022) 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

 

La 18 februarie 2022, Guvernul Republicii Slovenia a revocat Ordonanța privind 

condițiile de intrare în Slovenia pentru controlul și prevenirea infecției cu COVID-

19. Prin urmare, începând cu 19 februarie 2022, restricțiile de călătorie impuse în 

contextul pandemiei de COVID-19 nu se mai aplică la intrarea în Slovenia, 

respectiv, condiția RVT (recuperat/vaccinat/testat) nu mai trebuie îndeplinită și 

călătorii nu vor mai fi obligați să se autoizoleze sau să fie plasați în carantină la 

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

crossing/). 

 

Deoarece riscul de infectare cu COVID-19 este încă prezent, în momentul planificării 

călătoriei în străinătate, autoritățile slovene recomandă monitorizarea situației 

epidemiologice de-a lungul traseului vizat, verificarea cerințelor de intrare ale țării de 

destinație și luarea în calcul a deciziilor autorităților locale. La intrarea în Slovenia, 

este necesară respectarea recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică 

(https://nijz.si/en), precum și a altor măsuri aplicabile în timpul epidemiei. 

 

Unitățile de cazare turistică din Slovenia sunt deschise. Pentru a preveni infecțiile, 

cetățenii străini care intră în Slovenia trebuie să respecte reglementările care 

restricționează temporar adunarea persoanelor, purtarea măștilor de protecție etc. 

Pentru mai multe informații, consultați Măsurile pentru a limita răspândirea 

infecțiilor cu COVID-19 (Measures to contain the spread of COVID-19 infections | 

GOV.SI). 

 

Călătoriile neesențiale 

 

Începând cu 19 februarie 2022, la expirarea Ordonanței privind condițiile de intrare 

în Republica Slovenia pentru controlul și prevenirea infecției cu COVID-19, 

Slovenia nu mai are condiții specifice de intrare legate de COVID-19. Cu toate 

acestea, recomandările UE privind restricția temporară a călătoriilor neesențiale 

continuă să fie aplicată călătorilor care sosesc în Slovenia din țări terțe, fiind puse în 

aplicare la frontiera externă Schengen. 

 

Conform acestor recomandări, călătoriile în UE din motive neesențiale sunt permise 

persoanelor complet vaccinate și persoanelor care provin din țările sau entitățile 

enumerate în anexa 1 (COVID-19: Council removes Argentina, Australia and Canada 

from the list of countries for which travel restrictions should be lifted - Consilium 

(europa.eu)).  

 

Persoanele sunt considerate complet vaccinate dacă au fost supuse unei proceduri 

complete de vaccinare cu vaccinuri care au fost aprobate de Agenția Europeană a 
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Medicamentelor (COVID-19 vaccines | European Medicines Agency (europa.eu)) sau au 

fost incluse în lista de utilizare de urgență de către OMS (Regulation and 

Prequalification (who.int)). 
 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Tranzitul prin Slovenia este posibil fără restricții. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Începând cu 14 aprilie 2022, este eliminată utilizarea obligatorie a măştilor de 

protecţie în toate spaţiile publice închise, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi sanitare sau activităţi de cazare, inclusiv în cămine de bătrâni sau instituţii 

de asistenţă socială. Masca de protecţie rămâne ca o recomandare. 

 

Se elimină, de asemenea, condiţia RVT (recuperat/ vaccinat/ testat) în penitenciare 

şi locuinţe corecţionale, şi încetează măsura asigurării distanţei sociale. 

 

Testele PCR rămân în uz numai la recomandarea medicului de familie şi numai 

pentru persoanele vulnerabile: pacienţii cu boli cronice, femeile însărcinate, 

persoanele cu imunitate scăzută şi copiii cu risc crescut de infectare.  

Începând cu 16 martie a.c., persoanele testate pozitiv la testul rapid antigen vor 

putea obţine, începând cu 30 martie 2022, un Certificat digital de comorbiditate 

pentru SUA, valabil în afara Sloveniei. 

De asemenea, după confirmarea testării pozitive, întreruperea carantinei la domiciliu 

se poate face în a 7-a zi cu un test rapid antigen negativ. Obţinerea Certificatului 

digital anti-COVID este posibilă numai în a 11-a zi după testul rapid antigen pozitiv. 

În intervalul cuprins între ziua a 7-a și a 11-a, se poate îndeplini condiția RVT 

(recuperat/ vaccinat/ testat) pe baza unui test rapid antigen negativ sau a unui alt 

Certificat digital UE anti-COVID în termen de valabilitate. 

Certificatul digital de boală COVID al UE este disponibil gratuit într-o aplicație 

mobilă în SUA sau contra cost în farmacii pe baza cardului de asigurare de sănătate 

și a unui act de identitate cu fotografie. 

Începând cu 16 martie a.c., se modifică valabilitatea Certificatelor digitale UE anti-

COVID, după cum urmează: nelimitat – cod QR 3/3, pentru cei vaccinaţi de trei ori 

şi vaccinaţi cu o doză de rapel (ultima Pfizer sau Moderna); nelimitat – cod QR 2/1, 

pentru cei trecuţi prin boală şi vaccinaţi în termen de 180 de zile sau în termen de 

240 de zile până la 14 septembrie 2021, cei vaccinaţi cu doza Pfizer sau Moderna 

oricând după boală; nelimitat – cod QR 2/1, pentru cei vaccinaţi cu dozele Janssen, 

Pfizer sau Moderna; nelimitat – cod QR 2/1, pentru cei vaccinaţi, trecuţi prin boală şi 

ulterior vaccinaţi cu dozele Pfizer sau Moderna; 270 de zile – cod QR 1/1, pentru cei 

vaccinaţi o singură dată cu doza Janssen; 270 de zile – cod QR 1/1, pentru cei 
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nevaccinaţi în termen de 180 de zile de la boală sau în termen de 240 de zile până la 

14 septembrie 2021; 270 de zile – cod QR 2/2, pentru cei vaccinaţi de două ori; 270 

de zile – cod QR 2/2, pentru cei vaccinaţi cu dozele Janssen şi Astra Zeneca; 270 de 

zile – cod QR 2/2, pentru cei vaccinaţi cu două doze de Janssen; 270 de zile de la 

vaccinare sau 180 de zile după boală (cu un test PCR pozitiv) – cod QR 2/2 şi 

rezultat pozitiv test PCR, pentru cei vaccinaţi de două ori şi trecuţi prin boală; 180 de 

zile după boală (cu un test PCR pozitiv) – cod QR test PCR pozitiv, pentru cei 

nevaccinaţi. 

Eliberarea unui Certificat digital de vaccinare este posibilă și în baza vaccinării cu 

doza Nuvaxovid, produsă de Novavax.     

Din 11 martie a.c., Centrul special de Informare (call center) privind COVID-19 

îşi încetează activitatea, ca urmare a îmbunătățirii situației epidemiologice şi ridicării 

măsurilor restrictive. După această dată, furnizarea de informații privind Covid 19 se 

realizează de către ministerele competente și alte instituții, prin intermediul centrelor 

de apel sau al numerelor de telefon ale acestora, și anume: 

 pentru informații privind măsurile actuale de limitare a răspândirii virusului, 

respectarea condiţiei RVT (recuperat/ vaccinat/ testat), sesiuni de vaccinare și 

testare Covid-19, este disponibil numărul de telefon al Ministerului Sănătății 

+386.1.478.68.48; 

 pentru informații privind recomandări sanitar-epidemiologice privind stoparea 

răspândirii noului coronavirus, certificatul digital COVID și alte aspecte 

legate de procesul de vaccinare, este disponibil numărul de telefon al 

Institutului Național de Sănătate Publică +386.1.244.17.29; 

 pentru informaţii de natură consulară, este disponibil numărul de telefon al 

Ministerului Afacerilor Externe +386.1.478.23.05. 

Începând cu data de 7 martie a.c., este eliminată obligativitatea purtării măştii 

de protecţie în toate unităţile de învăţământ pentru elevi, studenţi şi cadre 

didactice, pe toată durata implementării programului educaţional, cu excepţia 

orelor de practică clinică şi a cazurilor în care sunt furnizate servicii de cazare 

în internate.  

Începând cu data de 9 februarie a.c., a intrat în vigoare o nouă variantă actualizată a 

aplicației telefonice #OstaniZdrav pentru prevenirea infectării, care permite crearea 

unui cod QR pentru organizatorii și vizitatorii unor evenimente publice, stocarea de 

certificate digitale COVID EU DCP pe smartphone-ul personal şi posibilitatea 

verificării valabilităţii/ eligibilităţii certificatului în alte țări. 

Începând cu data de 21 februarie a.c., rămân în vigoare următoarele 

măsuri necesare pentru prevenirea și controlul infecțiilor cu COVID-19: 

 măsuri de igienă: dezinfecție, asigurarea distanței de siguranță; 

 utilizarea unei măști de protecție în locurile sau spațiile publice; 

 utilizarea măștii de protecție în școli, cu excepțiile existente până acum, şi 



desfiinţarea graduală a autotestării în școli; 

 respectarea condiției RVT (recuperat/ vcaccinat/ testat) în unitățile de cazare 

şi îngrijire medicală din domeniul sănătății, pentru furnizorii de asigurări 

sociale și pentru programele prin care este asigurată cazarea în  penitenciare 

sau facilități corecționale; 

 suspendarea screening-ului gratuit al testelor rapide antigen şi a autotestelor. 

Vor fi finanţate de la buget numai testele rapide antigen pentru activitățile în 

care acest lucru continuă să fie necesar. 

 se instituie un decret privind măsurile temporare de prevenire și control al 

infecțiilor cu COVID-19. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

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

 

 

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 București 

https://www.gov.si/en/representations/embassy-bucharest/ 
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