
REPUBLICA LITUANIA  
I.                    Stare de urgență  (Nu) 

Carantina a fost anunțată de către Guvernul Republicii Lituania începând cu dada de 16 martie 2020, 
fiind extinsă până pe data de 31 mai 2020 (*cu posibilitatea re-extinderii până la sfârșitul lunii iunie 
2020). 
 

II.                  Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană  
(aeroporturile 
internaționale  din Lituania: 
Vilnius, Kaunas, Palanga și 
Šiauliai) 

Zborurile regulate de pasageri în aeroporturile internaționale din Republica 
Lituania vor fi permise numai pentru rutele aprobate de către Guvern la 
recomandarea Ministerului Afacerilor Externe.  
Zborurile neplanificate în aeroporturile internaționale din Republica 
Lituania cu mai mult de 10 pasageri trebuie să obțină permisiunea 
individuală pentru a operare din partea Administrației Lituaniene a 
Siguranței Transportului. 

Pe cale terestră din 18 mai 2020:  
Intrarea pe teritoriul Republicii Lituania a persoanelor și/sau pasagerii din 
autovehicule va fi permisă numai la punctele internaționale de trecere a 
frontierei:  Kalvarija - Budzisko, Saločiai - Grenstale, Butingė - Rucava, 
Smėlynė - Medume and Lazdijai - Ogrodniki. 
 
*Intrarea mijloacelor de transport cu statut diplomatic este permisă la 
toate punctele de trecere a frontierei de stat. 
 
*În cazuri excepționale, intrarea pe teritoriul Republicii Lituania a 
persoanelor și/sau pasagerii din autovehicule va fi permisă pentru alte 
puncte de trecere, decât cele enumerate, în cazul obținerii permisiunii 
Serviciului Pazei Frontierei de Stat a Lituaniei din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Lituania. 
 

Pe cale feroviară  
(stații feroviară din Vilnius: 
Stasylos - Benjekoni, Kena- 
Gudagai, Šeštokai – 
Trakiszki) 

Trecerea de frontieră pentru transportul comercial și / sau internațional de 
mărfuri se efectuează suplimentar la următoarele puncte de trecere a 
frontierei internaționale de stat a Lituaniei: Stasylos - Benjekoni, Pagėgiai - 
Sovetsk, Joniškis - Meitene, Turmantas - Kurcums și Kybartai – Nesterov. 
 

Pe cale maritimă Transportarea maritimă (nave/feriboturi) a pasagerilor și/sau a 
autovehiculelor private a pasagerilor în Republica Lituania este interzisă, cu 
excepția feriboturilor care circulă pe rutele dintre Kiel – Rostock-
Travemünde și Klaipėda, unde pasagerii nu sunt preluați în porturi 
intermediare și unde se asigură contactul minim cu pasagerii în porturile 
intermediare în timpul schimbării feriboturilor.  
 
*La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, în 
cazuri excepționale, Guvernul Republicii Lituania poate oferi autorizare. 
 

Informații privind tranzitul Este permisă tranzitarea persoanelor care se întorc în țara de reședință sau 
în cazul când există adresarea unei solicitări din partea altor state cu 
expunerea unei motivări,  de asemenea, navigările maritime, pe teritoriul 
Republicii Lituania fără opriri, în grupuri formate de persoane sau vehicule, 
cu asigurarea escortei obligatorie (convoi) de la intrarea în Republica 
Lituania până la ieșirea prin punctele de trecere a frontierei internaționale.  
 
*Obligația de a forma un grup de persoane sau autovehicule și de a asigura 
escorta obligatorie a acestor grupuri de la intrarea în Republica Lituania 
până la ieșirea prin punctele de trecere a frontierei internaționale nu se 
aplică în cazul cetățenilor Republicii Estonia, Republicii Letonia și Republicii 
Polone și a persoanelor care au reședința legală în aceste țări. 



 
Necesitatea de respectare 
a carantinei după sosirea în 
țară 

Persoanele care s-au întors sau au venit din alte țări vor fi supuse izolării de 
14 zile, cu excepția: 
 
 cetățeniilor Republicii Polone și persoane care au reședința legală 

în Republica Polonia, care se întorc sau vin cu scop de muncă, 
afaceri sau studii și cetățenii Republicii Lituania care se întorc sau 
vin din Republica Polonia, unde au plecat cu scop de muncă, 
afaceri sau studii și a călătorit numai pe teritoriul Republicii 
Polone; 

 cetățeniilor Republicii Estoniei și ai Republicii Letonia și cetățeniilor 
Republicii Lituania și a persoanelor care au reședința legală în 
aceste țări și care se întorc sau vin din Republica Estonia și din 
Republica Letonia, unde au călătorit doar pe teritoriul Republica 
Estonia, Republicii Letonia sau Republicii Lituania; 

 membrii echipajului, care sunt angajați în companii lituaniene 
implicate în transportul  comercial internațional sau care 
efectuează transportări  comerciale internaționale prin intermediul 
tuturor tipurilor de mijloace de transport; 

 specialiștii din domeniul sănătății care vin pentru prestarea 
serviciilor de transplant; 

 jurnaliștii care intră în Republica Lituania cu permisiunea 
Ministerului Afacerilor Externe; 

 membrii delegațiilor oficiale, diplomați și curieri speciali care 
activează în rutele feroviare de tranzit; 

 cetățeni ai altor state care tranzitează Republica Lituania și care nu 
au simptome COVID-19 (infecție cu coronavirus). 
 

* Membrii echipajului, care sunt angajați în companii lituaniene implicate 
în transportul comercial internațional sau care efectuează transporturi 
comerciale internaționale prin toate mijloacele de transport, se supun 
izolării din ziua intrării în Republica Lituania până în ziua plecării de pe 
teritoriul țării, dar nu mai mult de 14 zile. 
 
Centrul Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății al 
Republicii Lituania efectuează screening-ul tuturor persoanelor care s-au 
întors sau au ajuns din străinătate, cu excepția cazurilor menționate mai 
sus. 
 

III.        Măsuri pe plan intern  
Planul de relaxare a 
restricțiilor  

Planul Guvernului Lituaniei privind ieșirea din carantină și relaxarea 
restricțiilor a început a fi implementat din data de 15 aprilie 2020 și include 
4 etape pentru mediul de afaceri: 
1. 15 aprilie 2020 – reînceperea activității magazinelor de vânzare care au 
acces direct din stradă și alte buticuri care prestează servicii (de ex. 
reparații/ însă contactul cu clientul nu trebuie să depășească 20 min / 
densitate de 1 client pe o suprafață de 10m2 / doar un client simultan 
poate fi deservit);  
2. 20 aprilie 2020 - au fost deschise instituțiile culturale (biblioteci, muzee), 
furnizorii de servicii medicale, saloanele de înfrumusețare, restaurante și 
cafenele în aer liber, Training-uri specializate care nu pot avea loc de la 
distanță, centre comerciale și piețe (cu un flux limitat de persoane) ;  
3. din 30 aprilie 2020 – reînceperea activității restaurantelor și cafenelelor 
(doar în aer liber/terase), furnizorilor de servicii de sănătate (inclusiv 
medicii stomatologi), deschiderea piețelor comerciale nealimentare; 
4. 7-31 mai 2020 - deschiderea grădinițelor și instituțiilor educaționale 



preșcolare, spitalelor, cabinetelor de servicii medicale, evenimente 
indoor/outdoor până la 30 persoane, precum și mișcarea nerestricționată a 
cetățenilor între țările baltice; 
 
Începând cu  15 mai 2020, cetățenilor Letoniei și Estoniei le este permisă 
intrarea liberă în Lituania fără necesitatea de autoizolare pentru 14 zile. 
 
Cetățenii altor state UE vor putea intra în Lituania, începând cu data de 11 
mai 2020, pentru scop de muncă, afaceri sau studii.  
 
La intrarea în Lituania, cetățenii statelor UE, cu excepția țărilor baltice și 
Polonia,  vor trebui să respecte regula de autoizolare pentru 14 zile, înainte 
de a se putea mișca liber în spațiul public lituanian. 
 

Condiții de siguranță ce vor 
trebui respectate pe 
teritoriul statului 
 

Pe teritoriul Republicii Lituania sunt impuse anumite reguli de conduită 
socială, în contextul stopării răspândirii virusului COVID-19: 

- păstrarea distanței între persoane, minim 2m, cu excepția 
membrilor familiei; 

- purtarea obligatorie a măștilor de protecție în cadrul spațiilor 
închise (instituții, magazine etc.); 

- limitarea  deplasărilor în grupuri de până la 3 persoane; 
- limitarea de până la 2 persoane la o masă în cadrul 

restaurantelor/cafenelelor; 
 

IV.                Alte informații relevante 
Modul de funcționare a 
spațiilor publice  

Parcurile și spațiile publice sunt deschise pentru cetățeni, cu condiția 
păstrării distanței minime de 2 m, iar începând cu 14 mai 2020, este 
anulată restricția purtării unei măști în public.  
 

Posibilități de 
cazare/redeschidere 
hoteluri 

Hotelurile sunt deschise pentru rezervări, cu excepția prestării serviciilor 
de SPA ș.a.  

Link unde pot fi revizuite 
update-urile privind 
alertele de călătorie / 
update săptămânal pe 
pagina MDOC 

https://lituania.mfa.gov.md/ 
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