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1. RESTRICȚII DE INTRARE: 
 

În contextul pandemiei COVID-19 în Republica Cehă și a îngrijorărilor cu privire la 

răspândirea noilor mutații, autoritățile cehe clasifică statele corespunzător gradului de 

risc de infecție. 

- Zona verde - țări cu risc scăzut de infecție (zona verde); 

- Zona portocalie - țări cu risc mediu (portocaliu); 

- Zona roșie - țări cu risc ridicat (roșu); 

- Zona roșu închis / bordo - țări cu risc foarte ridicat (roșu închis/bordo); 

- Zona neagră - țări cu risc extrem (negru). 

 

Autoritățile cehe informează că procedurile respective sunt în conformitate cu 

recomandările UE. În același timp, informația privind clasificarea statelor corespunzător 

gradului de risc de infecție va continua să fie actualizată. Detalii aici:  

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2 .  
 

!!! Conform actualizărilor făcute de către Ministerul de Interne al Republicii Cehe la 

data de 09 iulie 2021, Republica Moldova rămâne clasificată ca țară din categoria 

statelor plasate în zona cu risc foarte ridicat - Zona roșu închis / bordo. În această 

categorie sunt plasate toate statele non-membre UE. 

- https://www.mvcr.cz/mvcren/file/notification-of-moh-list-of-the-countries-with-

low-risk-of-covid19.aspx 

- https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22328394 

 

Astfel, intrarea cetățenilor Republicii Moldova (doar cu pașaport biometric) în 

scopuri turistice sau vizite neesențiale NU este permisă. 
 

Din 21 iunie, pentru cetățenii țărilor UE și statele membre ale zonei Schengen și Marea 

Britanie (UE+), sunt posibile călătoriile în orice scop, inclusiv turism, în Republica 

Cehă. 
 

Cetățenii statelor terțe, inclusiv Republicii Moldova, pot veni în Republica Cehă doar 

dacă sunt: 

- titularii unei vize valabile pe termen lung, permis de ședere pe termen lung, temporar, 

permis de ședere sau permanent, permis de ședere în Republica Cehă; 

- titularii unei vize de scurt sejur eliberată după 11.05.2020; 

- titularii unui permise de ședere în statele membre ale UE sau statelor din zona 

Schengen; 

- transportatorii internaționali de mărfuri și pasageri; 

- partenerii unui cetățean al Republicii Cehe sau a cetățeanului statele membre ale UE 

sau statelor din zona Schengen; 

- în situații de urgență de neamânat (intervenții chirurgicale, citații de la autorități, 

realizarea sentințelor instanțelor de judecată, examene de absolvire, îngrijirea 

copiilor, acțiuni de ordin umanitar). 
 

Străinii, cărora li se permite să călătorească în Republica Cehă, trebuie să respecte 

regulile epidemiologice. Cei care sosesc trebuie să completeze formularul de sosire, să 

facă un test înainte de sosire și, acolo unde este cazul, să facă un test după sosire și să se 

auto-izoleze. 
 

Regulile detaliate de intrare și returnare în Republica Cehă în temeiul măsurilor de 

protecție ale Ministerului Sănătății sunt plasate pe pagina web a Ministerului de interne 

sub forma unui tabel detaliat - https://www.mvcr.cz/mvcren/file/rules-for-entry-and-

return-to-the-czech-republic-under-the-ministry-of-health-protective-measure-for-

third-countries-nationals.aspx.  
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Din data de 9 iulie curent, persoanele care vin sau se întorc în Republica Cehă (din orice 

țară, chiar și „din zona verde”) vor trebui să realizeze un test COVID-19 și să poarte 

mască de tip respirator timp de cel puțin cinci zile peste tot în afara casei (inclusiv la 

locul de muncă). Excepție reprezintă persoanele care au finalizat un curs complet de 

vaccinare (două doze) sau au suferit de infecția COVID-19 și s-au recuperat în 

ultimele 180 de zile. 
 

Din 9 iulie 2021, administrarea doar primei doze din vaccin nu mai este considerată 

suficientă pentru a fi exceptat de la respectarea anumitor restricții. Doar cursul complet 

de vaccinare va fi recunoscut și doar după14 zile de la a doua vaccinare. 
 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Ministerului de Interne al Republicii 

Cehe. 
 

2. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
 

Tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după 

intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația. Obligația prezentării 

testului PCR negativ se impune în cazul persoanelor care vor tranzita teritoriul Cehiei 

pe parcursul unei perioade mai mare de 12 ore, indiferent de scopul/forma tranzitului. 
 

3. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 

Conform deciziei Guvernului, starea de urgență declarată în Republica Cehă, s-a încheiat 

la data 11 aprilie 2021, dar autoritățile cehe continuă să acționeze în baza Legii 

pandemice adoptate de Parlamentul Cehiei, treptat acestea fiind relaxate în funcție de 

evoluția situației.  
 

- restaurantele din toată Republica Cehă sunt redeschide terasele stradale, fiind permisă 

activitatea între orele 06:00 și 20:00. Cu toate acestea, vizitatorii trebuie să dețină un test 

negativ COVID-19 (antigen nu mai vechi de trei zile sau PCR nu mai vechi de șapte 

zile), un certificat de vaccinare sau o confirmare de la un medic despre suportarea în 

trecut a virusului. Ofițerii de poliție și angajații stațiilor sanitare și epidemiologice pot 

verifica documentele respective în forma unor controale aleatorii. La o masă se pot afla 

maxim patru persoane cu respectarea distanței de siguranță. Spațiile interne ale 

restaurantelor rămân închise. Restaurantele din hoteluri se pot deschide, dar pot servi 

doar oaspeții. 

- hotelurile pot primi turiști și oaspeți fără excepții și fără nicio limită de capacitate. 

- vizitarea grădinilor zoologice și grădinilor botanice, fără careva limite privind numărul 

de vizitatori. Atât pavilioanele exterioare, cât și cele interioare funcționează la capacitate 

maximă. 
 

Au fost reluate lecțiile în sălile de clasă fără obligativitatea purtării măștilor în timpul 

lecțiilor. 
 

De la 1 iulie, s-a mărit gradul de ocupare admisibil al piscinelor și centrelor de wellness, 

va crește la 75%. La fel se mărește gradul de accesibilitate a vizitatorilor în magazine. 
 

În restaurante și cluburi pot fi susținute concrete, dar fără posibilitatea organizării 

dansurilor. 
 

Saloanele de coafură, înfrumusețare și masaj vor putea presta servicii mai multor clienți 

concomitent, la fel este anulată necesitatea de a ține evidența clienților. 
 

Evenimente culturale în aer liber sunt premise pentru un număr de până la 5.000 de 

persoane (spectatorii vor putea sta așezați sau în picioare). Ocuparea admisibilă a 

spațiilor interioare va fi mărită la 75% din capacitatea totală, iar numărul total de 

vizitatori în interior nu va depăși 2000 de persoane. Oamenii vor putea mânca și bea în 

timpul spectacolelor (atât în aer liber, cât și în interior). 
 

4. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 

Informații actualizate privind restricțiile adoptate de către autorități în ce privește 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx


călătoriile în Republica Cehă pot fi consultate pe pagina web a Ministerului de Interne 

al Republicii Cehe și pagina specială a Guvernului RC destinată epidemiei de COVID-19. 
 

5. INFORMAȚII DE CONTACT: 
 

Ambasada Republicii Moldova la Praga 

https://cehia.mfa.gov.md/  
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