
REPUBLICA LITUANIA  
I.                    Stare de urgență  (Nu) 

Guvernul Republicii Lituania a anunțat începerea carantinei pe data de 16 martie 2020 și încetarea 
acesteia pe 17 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 sunt permise din/în statele anunțate săptămânal (în fiecare zi de 
luni) de către Ministerul Sănătății al Republicii Lituania, conform criteriului 
de risc cu infectare. Respectiv, lista țărilor cu risc scăzut se consideră statul 
unde nivelul infecțiilor cu COVID-19 nu depășește 25 de cazuri la 100.000 
persoane în ultimele 14 zile calendaristice. 

Pe cale terestră din 17 iunie 2020: controlul și restricțiile de mișcare vor exista în 
continuare, referință făcându-se la țările afectate de covid-19. Intrarea în 
Lituania este permisă cetățenilor din țările Spațiului Economic European, 
Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și persoanelor 
rezidente din țările unde nivelul infecțiilor cu COVID-19 nu depășește 25 de 
cazuri la 100.000 persoane în ultimele 14 zile calendaristice. Lista acestor 
țări este anunțată public de către Ministerul Sănătății lituanian în fiecare zi 
de luni a săptămânii. În aeroporturi, portul maritim din Klaipeda și 5 
puncte terestre de trecere a frontierei cu Rusia și Belarus se efectuează 
screening-ul persoanelor (măsurarea temperaturii, înregistrarea 
electronică privind informații de contact). Izolarea pentru 14 zile este 
recomandată pentru toate persoanele care vin din statele cu risc înalt de 
afectare cu covid-19 (cu posibilitatea obținerii unui certificat pentru 
incapacitate de muncă). Persoanele care vin din țări cu risc scăzut de 
afectare cu covid-19, nu sunt supuse restricțiilor de izolare pentru 14 zile 
sau înregistrare electronică. La hotare terestre ale Lituaniei cu Letonia si 
Polonia, nu sunt puncte de control. 
Conform datelor Ministerului Sănătății al Lituaniei, lista statelor cu risc 
înalt de infecție de covid-19: http://koronastop.lrv.lt/en/news/the-list-of-
countries-most-affected-by-covid-19-includes-45-countries; lista statelor 
cu risc scăzut de infecție cu covid-19: 
http://koronastop.lrv.lt/en/news/lithuanias-revised-list-of-coronavirus-
safe-countries. 

Pe cale feroviară  
 
 

Trecerea frontierei pe cale feroviară are loc prin toate punctele de trecere 
cu Letonia, precum și: - Stasylos – Benjekoni; - Kena- Gudagai; - Kybartai – 
Nesterov; - Pagėgiai–Sovetsk; - Šeštokai – Trakiszki. 

Pe cale maritimă Punctele de trecere maritimă/porturi: Pilies, Malkų įlanka, Būtingė Oil 
Terminal și Molo. 

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. 

Necesitatea de respectare 
a carantinei după sosirea în 
țară 

Persoanele care s-au întors sau au venit din alte țări vor fi sau nu supuse 
izolării de 14 zile conform listelor anunțate săptămânal de către Ministerul 
Sănătății al Republicii Lituania. Conform datelor din 17 iunie 2020, 
Republica Moldova este în lista țărilor de risc. Astfel, cetățenii RM pot 
veni în Lituania doar în cazuri excepționale, iar cetățenii moldoveni care 
vin în Lituania și dețin un permis de ședere sunt obligați să se autoizoleze 
pentru 14 zile și să se înregistreze la Centrul Național de Sănătate Publică 
al Lituaniei: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. 

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 
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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; 
Din 15 mai 2020, cetățenilor Letoniei și Estoniei a fost permisă intrarea 
liberă în Lituania fără necesitatea de autoizolare pentru 14 zile. 
Din 11 mai 2020, cetățenii altor state UE au putut intra în Lituania, cu scop 
de muncă, afaceri sau studii.  
Din 17 iunie 2020, furnizorii de servicii medicale trebuie să aibă un plan de 
reluare în etape a serviciului, iar fluxurile de vizitatori trebuie gestionate în 
conformitate cu procedura stabilită de șeful unității medicale. Serviciile de 
la distanță sunt încurajate, oferind în același timp furnizorilor de servicii 
medicale alegerea metodei de furnizare a serviciilor care sunt în interesul 
maxim al pacientului. Furnizorii de servicii medicale ar trebui să 
consolideze controlul infecțiilor, să pună la dispoziție echipamente de 
protecție personală și să prevadă o strategie de testare. 
Din 17 iunie 2020, se permite reluarea activității instituțiilor de învățământ, 
cu respectarea condițiilor de protecție și igienă (+echipament de 
protecție). Instituțiile de asistență socială trebuie să respecte, de 
asemenea, toate cerințele pentru securitatea sănătății publice, igiena și 
utilizarea echipamentelor de protecție personală necesare. Muncitorilor cu 
simptome nu li se permite să lucreze sau sunt izolați. 

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 în spații închise și 1m în 

spații publice deschise, cu excepția membrilor familiei; 
- este recomandată purtarea măștilor de protecție în cadrul spațiilor 

închise (instituții, magazine etc.); 
- activitățile de odihnă și divertisment trebuie să respecte distanța dintre 

persoane cel puțin de 1 m, igiena mâinilor ș.a. 
- din 17 iunie 2020, pentru evenimentele culturale, divertisment, sport, se 

permite organizarea pentru 150 persoane indoor și 700 outdoor; 
- din 1 iulie până pe 16 iulie 2020, se va permite 200 persoane indoor și 

1000 outdoor. 
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. 
 

Link unde pot fi revizuite 
update-urile privind 
alertele de călători 

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