
2     LITUANIA 

 

Actualizat: 22.01.2021
- STARE DE URGENȚĂ: NU  
Începând cu 07 noiembrie 2020 până pe 31 ianuarie 2021 (ora locală 24:00) 
pe teritoriul Republicii Lituania este introdusă carantina generală la nivel 
național din cauza situației epidemiologice complexe COVID-19.   
 
- RESTRICȚII DE INTRARE  

 
Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în 
Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă sau membrilor de 
familie, cu obligativitatea respectării autoizolării pentru 10 zile sau până la 
obținerea unui rezultat negativ al testului COVID-19 efectuat în Lituania. 
 

Din 26 octombrie 2020, se restricționează intrarea în Lituania a cetățenilor 
străini, conform principiului ”traffic light” aprobat la nivel de UE (Lista):  
 
- zone verzi - fără obligativitatea izolării sau testării COVID-19 
- țări cu nivel de infectare sub 25/100.000 populație, în ultimele 14 zile;  
- zone portocalii - fără obligativitatea autoizolării sau testării Covid-19 
- țări cu nivel de infectare sub 50/100.000 populație în ultimele 14 zile și rata 

testării pozitive COVID-19 de 4% sau mai mare;  
- țări cu nivel de infectare 25-150/100.000 dar cu rata testării pozitive Covid-

19 mai mică de 4%; 
- zone roșii - obligativitatea autoizolării pentru 10 zile sau testare Covid-19 

(efectuat cu maxim 48 ore înainte de intrarea în Lituania)   
- țări cu nivel de infectare peste 50/100.000 populație în ultimele 14 zile și 

rata testării pozitive Covid-19 de 4% sau mai mare; 
- țări cu nivel de infectare peste 150/100.000 populație în ultimele 14 zile; 
- zone gri - obligativitatea autoizolării pentru 10 zile sau testare Covid-19 

(efectuat cu maxim 48 ore înainte de intrarea în Lituania)  
o țări cu informații insuficiente pentru a calcula criteriile sus 

menționate; 
o țări cu rata de testare sub 300/100.000 în ultimele 7 zile. 

- la intrarea în Lituania a cetățenilor care vin din Marea Britanie și Irlanda 
de Nord, Republica Sud-Africană, este obligatoriu prezentarea rezultatului 
negativ la testarea pentru COVID-19 (efectuat nu mai mult de 48 ore până 
la intrarea în Lituania) și autoizolarea pentru 14 zile; 

 
Din 15 septembrie 2020, înainte de îmbarcarea în tren, autobus, avion etc. și 
intrarea în Lituania, este necesară înregistrarea la Centrul Național de Sănătate 
Publică al Lituaniei (Formularul) și prezentarea confirmării prin QR codul 
emis la înregistrare. Persoanele care se deplasează individual, pe cale rutieră, 
trebuie să se înregistreze electronic la NPHC în cel mult 12 ore de la 
momentul sosirii în Lituania. 
 
 



- CATEGORIILE EXCEPTATE  
(cărora li se permite intrarea în Lituania) 
 

- Din 26 octombrie 2020 – atleți de performanță, specialiști și instructori 
sportivi, personalul medical pentru sportivi, care participă în competiții 
internaționale; 

- Navigatorii maritimi care sosesc în Lituania dintr-o călătorie sau un 
schimb pe mare; 

- persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Lituania pentru întoarcerea 
în țara de reședință; 

- străinii care dețin un document care atesta dreptul de ședere în Lituania 
sau, în baza căruia, Departamentul pentru Migrație din cadrul Ministerului 
de Interne al Lituaniei a aprobat emiterea unui document care confirmă 
dreptul de reședință în Lituania și pentru străinii care sunt membri ai 
familiei (părinți (părinți adoptivi), copiii (copiii adoptați), soții sau au în 
îngrijire cetățeni lituanieni; 

- persoanele care beneficiază de imunități și privilegii în temeiul Convenției 
de la Viena privind Relațiile diplomatice (1961) sau Convenției de la 
Viena privind relațiile consulare (1963), membrilor lor de familie și 
personalului de serviciu; 

- membrii delegațiilor oficiale; 

- persoanele care lucrează în unitățile militare ale NATO sau pentru țări 
NATO și membrilor de familie ai acestora; 

- membrii echipajelor angajați în companii lituaniene ce efectuează 
transport comercial internațional; 

- profesioniștii din domeniul sănătății care vin în Lituania pentru a oferi 
servicii medicale; 

- sportivi de înaltă performanță, specialiști în sport de înaltă performanță, 
instructori de sport și activitate fizică de înaltă performanță precum și 
pentru membrii familiilor lor, care au venit cu permisiunea ministrului 
educației, științei și sportului din Lituania pentru a se pregăti și a participa 
la competiții de mare performanță; 

- artiștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului culturii pentru a 
participa la evenimente artistice profesionale; 

- jurnaliștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului afacerilor externe; 

- străinii cărora li se permite, în cazuri excepționale, intrarea în Lituania pe 
baza unei permisiuni individuale acordată de un ministru care deține 
jurisdicția pe domeniul respectiv; 

- navigatori; 

- investitorii străini care intră în Lituania cu permisiunea Ministerului 
Economiei și Inovării, în cazul în care există o confirmare din partea unei 



instituții publice în temeiul art. 13 alin. (4) din Legea privind investițiile și 
planurile de investiții în Lituania; 

- studenții străini sosiți la studiu în instituțiile de învățământ acreditate din 
Republica Lituania; 

- cetățenii din Belarus care solicita “ajutor umanitar special” (guvernul 
lituanian a introdus această posibilitate pentru persoanele considerate a fi 
persecutate politic urmare recentelor alegeri prezidențiale din Belarus). 

 

- PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
 

Este permisă tranzitarea cetățenilor străini în următoarele cazuri: 
- în drum de reîntoarcere spre țara lor de reședință; 
- în cazul unei solicitări motivate din partea altui stat; 
- persoanele care efectuează tranzit facilitat de pe teritoriul Federației Ruse 

către regiunea Kaliningrad și înapoi (acest tranzit de persoane se 
efectuează numai prin punctul de trecere a frontierei Kena și punctul de 
trecere a frontierei cu calea ferată Kybartai, în condițiile stabilite de 
ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania); 

 
Trecerea frontierei de stat lituaniene: 
Intrarea persoanelor fizice și a vehiculelor private pe teritoriul Lituaniei poate 
fi efectuată prin toate punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv cele din 
aeroporturi și porturile maritime internaționale. 
Ieșirea (persoanelor fizice și a vehiculelor private) de pe teritoriul Lituaniei 
este permisă după cum urmează:  
- pin toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Letonia și Polonia; 
- prin punctele de control la frontieră Medininkai - Kamenyj Log, 

Šalčininkai - Benjekoni, Raigardas - Privalka (frontiera cu Republica 
Belarus); 

- prin punctul de trecere Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sovetsk 
(frontiera cu Federația Rusă). 

Pentru transportul diplomatic: intrarea / ieșirea sunt permise la toate punctele 
de trecere a frontierei de stat. 
Pentru echipaje/personalul companiilor de transport (care efectuează transport 
comercial internațional sau efectuează transport comercial internațional în 
toate tipurile de vehicule): 
- toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Republica Letonia și 

Republica Polonă; 
- Medininkai - Kamenyj Log, Šalčininkai - Benjekoni, Raigardas - Privalka 

(frontiera cu Republica Belarus); 
- Kybartai - Chernyshevskoye, Panemunė - Sovetsk (frontiera cu Federația 

Rusă). 
 

Puncte de trecere a frontierei: 
 



- Pe cale rutieră: punctele de trecere Medininkai - Kamenyi Log, Raigardas 
- Privalka, Šalčininkai - Benjekoni, Kybartai - Chernyshevskoye, 
Panemunė – Sovetsk, Lavoriskes-Kotlovka și pe la toate punctele de 
trecere a frontierei de stat cu Republica Letonia și Republica Polonia. 

 
Intrarea pe teritoriul Republicii Lituania a persoanelor și/sau a mașinilor lor 
personale de pasageri este permisă numai pe la punctele de trecere a frontierei 
de stat cu Republica Letonia și Republica Polonia (cele cu Federația Rusă și 
Belarus fiind deschise doar traficului de marfă). 
 

- Pe cale ferată: punctul de frontieră al gării Vilnius, Stasylos - Benjekoni, 
Kena-Gudagai, Kybartai - Nesterov și pe la toate punctele de trecere a 
frontierei de stat cu Republica Letonia și Republica Polonia. 

În cazul transportului feroviar comercial internațional de marfă, trecerea 
frontierei se poate face și pe la punctul de control al frontierei feroviare 
Pagigiai – Sovetsk. 
 

- Pe cale aeriană: punctele de frontieră ale aeroporturilor internaționale 
Vilnius, Kaunas, Palanga și Šiauliai. 
 

- Pe cale maritimă: porturile Pilies, Malkų įlankos, terminalul petrolier 
Būtingė și punctul de trecere a frontierei Molo. 

 
RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA  
(inclusiv cu dubla cetățenie română) CARE EFECTUEAZĂ 
DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE REPUBLICA MOLDOVA: 
 
În cazul tranzitului rutier recomandăm verificarea condițiilor de călătorie din 
toate statele prin care tranzitați (https://reopen.europa.eu/en, și 
http://www.mae.ro/node/51880) cu accent pe cele mai folosite rute spre țară 
Lituania – Polonia – Slovacia – Ungaria – Romania – RM sau Lituania 
(Klaipeda) - Germania (Kiehl) – Austria – Ungaria – România - RM. 
Cetățenii RM (inclusiv cu dubla cetățenie română) care doresc să călătorească 
pe ruta de feribot Klaipeda-Kiehl sunt sfătuiți să contacteze direct operatorul 
de transport pentru informații actualizate și achiziționarea biletelor – DFDS – 
tel +37046323232, web: https://www.dfds.com/.../keltai-i-baltijos.../kylis-
klaipeda (compania recomandă achiziționarea biletelor în avans, online). 
 
Cetățenii RM  (inclusiv cu dubla cetățenie română) care se află pe teritoriul 
Lituaniei și doresc să se deplaseze către România/RM sunt sfătuiți să evalueze 
posibilitățile de deplasare pe cale aeriană cu precizarea că se este necesar să se 
informeze în prealabil despre condițiile de călătorie din statele de 
tranzit/escală. Pentru informații actualizate, vă adresăm rugămintea de a 
verifica pagina de internet a Ministerului lituanian al Transporturilor și 
Comunicațiilor - https://sumin.lrv.lt/.../travel-restrictions-regarding... și ale 
principalelor aeroporturi (Vilnius - https://www.vilnius-airport.lt/en/ , Kaunas 



- https://www.kaunas-airport.lt/?lang=en și Klaipeda - https://www.palanga-
airport.lt/en). 

 
- MĂSURI PE PLAN INTERN 
 
Pe teritoriul Republicii Lituania sunt impuse anumite reguli de conduită 
socială, în contextul stopării răspândirii virusului COVID-19:  
 
- Pe 28 decembrie 2020 în Lituania a început procesul de vaccinare a 

populației, din grupa de risc înalt, împotriva virusului COVID cu 
vaccina de la BioNTech/Pfizer. 

- Pentru perioada 07 noiembrie (ora locală 00:00) până pe 31 ianuarie 
2021 (ora locală 24:00) pe teritoriul Republicii Lituania este introdusă 
carantina generală în țară din cauza situației epidemiologice COVID-19.  
Reguli generale: 

- din 16 decembrie 2020 este interzisă deplasarea persoanelor în afara 
locuinței proprii, cu excepția deplasărilor la locul de muncă, pentru 
achiziționarea de alimente, pentru îngrijire medicală de urgență sau pentru 
a participa la înmormântări; 

- din 16 decembrie 2020 se interzice adunarea mai mult de o familie, cu 
excepția situațiilor de urgență care necesită asistență, situațiile care 
implică îngrijirea unor persoane bolnave sau incapabile să aibă grijă de 
sine; 

- din 16 decembrie 2020 organizarea studierii la distanță pentru elevii din 
clase primare și gimnaziale, inclusiv pentru preșcolari; 

- din 9 decembrie 2020, potrivit regulilor ministerului sănătății referitoare 
la condițiile regimului de carantină, activitatea instituțiilor de stat și 
municipale se efectuează de la distanță. Aceeași procedură este 
recomandată și pentru sectorul privat; 

- din 9 decembrie 2020 activitatea instituțiilor de învățământ este permisă 
numai la distanță; învățământul preșcolar, primar și gimnazial se 
desfășoară de la distanță, cu excepția situațiilor în care există copii ai căror 
părinți (părinți adoptivi, tutori) nu au posibilitatea de a lucra de la distanță 
și a elevilor educați în școli / clase speciale. 

- din 2 decembrie 2020, se permit grupuri de 2 persoane, inclusiv pentru 
sărbători de familie precum nunți sau funerarii, excepție pentru membri de 
familie până la 10 persoane; 

- din 7 noiembrie 2020 este obligatoriu purtarea măștii de protecție sau 
respiratoare ș.a. în spațiile publice atât din încăperi cât și în aer liber, cu 
excepția copiilor până la 6 ani; 

- în transportul public se va limita numărul de pasageri, astfel încât să fie 
păstrată distanța de minim 1 m; 

- toate rețelele de magazine nealimentare vor activa doar în regim online; 
- mișcarea în interiorul țării este permisă, însă se recomandă abținerea de la 

deplasări inutile; 



- în magazinele a căror funcționare este permisă trebuie să fie asigurați 10 
mp de spațiu sau mai mult pentru fiecare persoană deservită și trebuie 
îndeplinite condițiile stabilite de manualul operațional de urgență la nivel 
național. 

- Prevederea nu se aplică pentru: * magazinele a căror activitate principală 
este vânzarea de: produse alimentare și de uz gospodăresc, medicamente 
de uz uman și veterinar, produse optice și dispozitive tehnice ortopedice; * 
comerțul cu alimente în piețe și alte puncte de vânzare publice; * comerțul 
online și situația în care bunurile sunt livrate către persoane fizice și 
juridice sau ridicate la punctele de ridicare. 

- interzicerea activității localurilor de catering public și divertisment, 
excepție fiind serviciile de livrate la pachet (takeaway); 

- efectuarea de servicii a căror furnizare impune contactul dintre furnizorul 
de servicii și destinatar este interzisă (ex. serviciile de înfrumusețare); 

- sunt permise serviciile de asistență psihologică a căror furnizare nu poate 
fi efectuată de la distanță cu condiția respectării prevederilor referitoare la 
siguranța sanitară în vigoare la nivel național; 

- sunt interzise evenimentele culturale, de divertisment, sportive și alte 
întruniri comerciale și necomerciale organizate în spații deschise și 
închise; 

- spațiile destinate furnizării de servicii de cazare pe bază de chirie, 
subînchiriere sau utilizare pot fi utilizate numai pentru izolarea 
persoanelor;                                                                                                     

 
- ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE 

DOCUMENTARE: 
 
Platforma națională a Lituaniei privind informații oficiale despre regimul de 
alertă COVID-19: https://koronastop.lrv.lt/en/  
 
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania: 
https://urm.lt/default/en/important-covid19  
 
Centrul Național de Sănătate Publică al Republicii Lituania:  
https://nvsc.lrv.lt/en/ 
 
- INFORMAȚII DE CONTACT: 

 
Ambasada Republicii Moldova la Vilnius: https://lituania.mfa.gov.md/ 
 
Ambasada Lituaniei la Chișinău: https://md.mfa.lt/md/en/ 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 
Republicii Moldova în Vilnius 
 


