
LITUANIA 

 

Actualizat: 19.11.2021 

STARE DE URGENȚĂ: DA 

Începând cu 1 iulie 2021, în Republica Lituania este în vigoare starea de 

urgență națională, care impune anumite restricții pe plan intern și de 

intrare în țară, din cauza situației epidemiologice COVID-19. 

 

RESTRICȚII DE INTRARE  

✅ Din 23 septembrie 2021, urmare a înrăutățirii situației epidemiologice în 

țara noastră, Republica Moldova a fost exclusă de către Uniunea Europeană 

din lista țărilor terțe pentru cetățenii cărora ar trebui eliminate restricțiile de 

călătorie, ceea ce înseamnă că sunt interzise călătoriile neesențiale în 

Republica Lituania. 

⛔️ Cetățenii care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în 

Republica Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă 

(în Lituania sau UE) sau membrilor de familie, cu obligativitatea: 

➡️ prezentării unui rezultat negativ la test PCR pentru COVID-19 

(Certificat tradus în lituaniană, rusă sau engleză) efectuat cu 72 ore înainte de 

intrarea în Lituania (pentru toți începând cu vârsta de 16 ani), sau  

➡️ rezultat negativ la test antigen COVID-19 (efectuat cu 48 ore înainte de 

intrarea în Lituania) sau  

➡️ dovada programării pentru un test în Lituania (pe parcursul a 24 ore de la 

intrarea în Lituania) în cazul traversării terestre cu autovehiculul, precum și 

❎ autoizolarea obligatorie pentru 10 zile. Poate fi redusă perioada 

autoizolării, dacă în ziua a 7-a este efectuat un test PCR COVID suplimentar 

cu rezultat negativ: https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1 

➡️ nu este obligatorie prezentarea rezultatului negativ la test COVID-19 în 

cazul tranzitării teritoriului Lituaniei sau dacă persoana deja a fost bolnavă cu 

COVID-19 și are un document oficial confirmativ (rezultat de infectare cu 

Covid-19 în urma unui rezultat pozitiv la test PCR sau antigen) valabil pentru 

180 zile. 

!!! Certificatele de vaccinare emise de către autoritățile Republicii 

Moldova sunt recunoscute de partea lituaniană, dacă cetățenilor li s-a 

administrat un vaccin aprobat la nivelul UE 

✅ IMPORTANT !!! Toate persoanele, inclusiv copiii care călătoresc în 

Lituania, înainte de îmbarcarea în tren, autobus, avion, cu maximum 48 de ore 

anterior intrării în acest stat sunt obligați să se înregistreze online la Centrul 

Național de Sănătate Publică al Lituaniei (Formularul) și prezentarea 

confirmării prin QR codul emis la înregistrare. 

✅Autoritățile lituaniene publică săptămânal la pagina de internet lista 

statelor afectate de pandemia de COVID-19: LIST OF COUNTRIES 

AFFECTED BY COVID-19 AND REQUIREMENTS (valid from 27 September 

to 3 October) | National Public Health Center under the Ministry of Health (lrv.lt) 

CATEGORIILE EXCEPTATE  

(cărora li se permite intrarea în Lituania) 

-  – atleți de performanță, specialiști și instructori sportivi, personalul 

medical pentru sportivi, care participă în competiții internaționale; 

- persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Lituania pentru întoarcerea 

https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-and-requirements-valid-from-27-september-to-3-october
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-and-requirements-valid-from-27-september-to-3-october
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-and-requirements-valid-from-27-september-to-3-october


 

 

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; 

- membrii echipajelor angajați în companii lituaniene ce efectuează 

transport comercial internațional; 

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

servicii medicale; 

- 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; 

- 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; 

✅ Detalii complete cu privire la excepțiile de la măsurile de izolare și testare 

pentru COVID-19 pot fi consultate la pagina de internet: ISOLATION AND 

TESTING EXEMPTIONS | National Public Health Center under the Ministry 

of Health (lrv.lt) 

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 

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/everything-you-need-to-know-about-isolation/isolation-exemptions
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/everything-you-need-to-know-about-isolation/isolation-exemptions
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/everything-you-need-to-know-about-isolation/isolation-exemptions


 

 

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 – România – 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:  

- Începând cu 1 octombrie 2021 toate persoanele sunt obligate să poarte 

mască de protecție indiferent dacă activitățile se desfășoară cu sau fără 

Pașaportul oportunității ș.a. în spațiile publice de tip închis, și anume: în 

domeniul comerțului, locurilor de prestare a serviciilor, instituții, 

întreprinderi sau organizații, organizarea muncii sau a proceselor 

educaționale, în timpul evenimentelor etc., de asemenea excepție sunt 

copiii până la 6 ani și unele persoanele cu dizabilități; 

- Începând cu data de 13 septembrie 2021 se impune în mod obligatoriu pe 

întreg teritoriul Lituaniei „Pașaportul oportunității” (informații adiționale 

pot fi accesate la link-ul COVID-19-related restrictions | Corona STOP (lrv.lt) . 

Cei care nu vor deține Pașaport de oportunitate li se va interzice 

majoritatea serviciilor care necesită contact între furnizorii de servicii și 

clienți. Astfel de persoane vor fi permise doar în magazinele alimentare, 

farmacii, veterinare și optice cu o suprafață de până la 1.500 de metri 

pătrați și cu acces direct de pe stradă (informații adiționale despre 

pașaportul de oportunitate pot fi accesate la link-ul Gauti | Galimybių pasas 

(gpasas.lt) . 

- din 24 mai 2021 – cetățenii care au fost vaccinați, sau recuperați după 

infectarea cu Covid-19 (valabilitatea 180 zile), sau dacă au rezultat negativ 

la test Covid-19 (valabilitatea 24 ore), pot aplica pentru obținerea unui 

PAȘAPORT AL OPORTUNITĂȚILOR: www.gpasas.lt. Pașaportul dat 

https://reopen.europa.eu/en?fbclid=IwAR1AkTHzk8BfnYEfJyaSUUkhDP0VYkdlVNCSWcmteb6hWevdEENWdGVUOWI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mae.ro%2Fnode%2F51880%3Ffbclid%3DIwAR2bALBnnzvb9nbj_H-01hlplpScbUrZ3nfP1e2GuJOoe8B13wO3CpNwk8k&h=AT0Dr4fB-Ao5P6Qpcr9FKmnVOOKqosA3GDfsWmVZoktacpsamhPGF9Gk8jK62FmMlLfL19UKUFNWriDYPcDf-Wf3qdDq64n8vLbJqfpgBvLr4q2FSS3E1-5vwQ_crW70lw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_wbkZYRhpSl_g8xwBgSU7rK9_dZo5LVgo8mFwNgPlxaAQaNHr2HvwJS-Qp9qzaYt5QT_fQwq8nqu9MxXx1PP59EgFfjBde72fUNfromGHUrLwZaeidbSwedKtTc9bYTsgKlRqq5mfoyOl53duiwDFEXChdDmRCwzEqgAZAsU__8oRJqNRLDPUXs3dpQB9rtwpHGfZKIo
https://www.dfds.com/lt-lt/keleiviniai-keltai/keltu-linijos/keltai-i-baltijos-salis/kylis-klaipeda?fbclid=IwAR3KtjZF749wVwU8GhCiZKw8cv0JhH9rVYo7qgx7NkJ_l4lBWM9mgJUNj9U
https://www.dfds.com/lt-lt/keleiviniai-keltai/keltu-linijos/keltai-i-baltijos-salis/kylis-klaipeda?fbclid=IwAR3KtjZF749wVwU8GhCiZKw8cv0JhH9rVYo7qgx7NkJ_l4lBWM9mgJUNj9U
https://sumin.lrv.lt/en/news/travel-restrictions-regarding-covid-19?fbclid=IwAR2mj1y3LxAcy7Y70GYvASddsk10KF6iz4UoPd8tLtjSPI7v52L1zRs937Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vilnius-airport.lt%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR0S5s30v2BKX-nN9skpCjpM3Qz8OtHxqxn7uRM7D8FnbFRlD93Lcbx_Hk8&h=AT0XUYd5p_52mFRbqEPG8IaVqLImghIjQLvl414MeTuu8GaTNFMJP7UeK_GW77ky5_9Tci0ItzzNFJF7tLkIoBhrbDuQR1QN3QxIn_zlSIDctTLaZYEVDuhlkP7N3jxOfA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_wbkZYRhpSl_g8xwBgSU7rK9_dZo5LVgo8mFwNgPlxaAQaNHr2HvwJS-Qp9qzaYt5QT_fQwq8nqu9MxXx1PP59EgFfjBde72fUNfromGHUrLwZaeidbSwedKtTc9bYTsgKlRqq5mfoyOl53duiwDFEXChdDmRCwzEqgAZAsU__8oRJqNRLDPUXs3dpQB9rtwpHGfZKIo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kaunas-airport.lt%2F%3Flang%3Den%26fbclid%3DIwAR1-50jfoZ3PYn3O5tMJb_7O4EDUpzgb_QahqO1HzmR2_EaQjn-qVTQLzAQ&h=AT0tVyQD3YM251lrcB3_cIaTRpSg8RuFulXHwMahocXSTUKYHjKaNVyIX91smo1g9fNtoVQmLaSbElaN2xjZdCeWbgzkX2MyWJQ7TSGJ4_kpK8GytmCHLtIpb9hc3RsZ_w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g_wbkZYRhpSl_g8xwBgSU7rK9_dZo5LVgo8mFwNgPlxaAQaNHr2HvwJS-Qp9qzaYt5QT_fQwq8nqu9MxXx1PP59EgFfjBde72fUNfromGHUrLwZaeidbSwedKtTc9bYTsgKlRqq5mfoyOl53duiwDFEXChdDmRCwzEqgAZAsU__8oRJqNRLDPUXs3dpQB9rtwpHGfZKIo
https://www.palanga-airport.lt/en?fbclid=IwAR3y-avxvtD4EDdKmRb0l6MkV96NNKxETaS0ZKxcUoUVl6GHrHrnVBkzydc
https://www.palanga-airport.lt/en?fbclid=IwAR3y-avxvtD4EDdKmRb0l6MkV96NNKxETaS0ZKxcUoUVl6GHrHrnVBkzydc
https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19-related-restrictions-1
https://gpasas.lt/
https://gpasas.lt/
http://www.gpasas.lt/


 

 

oferă mai multe privilegii doar pe teritoriul Lituaniei; 

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/ 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova în Vilnius 

 

Ambasada Lituaniei la Chișinău: https://md.mfa.lt/md/en/ 

 

https://koronastop.lrv.lt/en/
https://urm.lt/default/en/important-covid19
https://nvsc.lrv.lt/en/
https://lituania.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania
https://md.mfa.lt/md/en/

