
 

Stimati Cetățeni  

Vă aducem la cunoștință că în contextul cre

noiembrie 2020, Consiliul de mini

introduc un șir de măsuri restrictive, inclusiv de circula

găsi accesând următorul link: 

http://www.governo.it/.../files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf

În acest sens, informăm că este limitată circula
și 05.00, cu excepția cazurilor de munc

În conformitate cu decretul men
portocalie și roșie). Atribuirea regiunilor la o zon

sănătății în baza datelor prezentate de Comitetul tehnico

sănătate crare se ocupă de monitorizarea situa

În zona ”galbena ” nu sunt prevăzute alte restric

În zona  „portocalie”, este interzisă intrarea 

întreg teritoriul regiunii pe motive de muncă, de sănătate 

În zona  „roșie” este interzisă intrarea 

fiind permisă circulația pe timp de zi doar în localitatea de reșe

muncă și urgență. 

Astfel, deplasarea în regiunile ce vor face parte din zonele portocalii 

de noapte pe tot întreg teritoriul Italiei se va face în baza unei autocertificări care poate fi 

descărcată accesând următorul link

https://www.interno.gov.it/.../modello_autodichiarazione...

Noile restricții, vor intra în vigoare la 06.11.2020 și se vor aplica pân

În același timp, rămân în contiuare valabile regulile de intrare în Italia, stabilite prin decretul din 

13 octombrie 2020, care pot fi consultate accesând linkul:

 

https://it-it.facebook.com/MoldovainItaly/

 

În contextul turului doi al alegerilor pre
noiembrie 2020, Ambasada va veni în zilele următoare cu precizările de rigoare. Vă 

recomandăm să consultați paginele oficiale ale Ambasadei 

www.roma.mfa.gov.md 

și  

https://it-it.facebook.com/MoldovainItaly/

 

ă că în contextul creșterii cazurilor de infecții cu COVID 19, la 03 

noiembrie 2020, Consiliul de miniștri al Italiei a aprobat un nou decret-lege prin care se 

de măsuri restrictive, inclusiv de circulație/deplasare (textul decretului îl puteți 

 

http://www.governo.it/.../files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf 

În acest sens, informăm că este limitată circulația pe întreg teritoriul Italiei între orele 22.00 
ția cazurilor de muncă, de studiu și de sănătate. 

conformitate cu decretul menționat teritoriul Italiei va fi împărțit în 3 zone (galbena, 
și roșie). Atribuirea regiunilor la o zonă sau alta se va face de către Ministerul 

ții în baza datelor prezentate de Comitetul tehnico-științific și Consiliul superior de 

sănătate crare se ocupă de monitorizarea situației epidimiologice. 

”galbena ” nu sunt prevăzute alte restricții decit cele pe timp de noapte.

„portocalie”, este interzisă intrarea și ieșirea, fiind permisă circulația 

întreg teritoriul regiunii pe motive de muncă, de sănătate și urgență. 

ă intrarea și ieșirea, precum și deplasarea de la o localitate la alta, 

ția pe timp de zi doar în localitatea de reședință pe motive de sănătate, 

Astfel, deplasarea în regiunile ce vor face parte din zonele portocalii și roșii, precum și pe timp 

de noapte pe tot întreg teritoriul Italiei se va face în baza unei autocertificări care poate fi 

ccesând următorul link :  

https://www.interno.gov.it/.../modello_autodichiarazione... 

ții, vor intra în vigoare la 06.11.2020 și se vor aplica până la 3 decembrie 2020

ămân în contiuare valabile regulile de intrare în Italia, stabilite prin decretul din 

13 octombrie 2020, care pot fi consultate accesând linkul: 

it.facebook.com/MoldovainItaly/ 

În contextul turului doi al alegerilor președintelui Republicii Moldova care vor avea loc la 15 
noiembrie 2020, Ambasada va veni în zilele următoare cu precizările de rigoare. Vă 

ți paginele oficiale ale Ambasadei  

it.facebook.com/MoldovainItaly/ 

șterii cazurilor de infecții cu COVID 19, la 03 

lege prin care se 

ție/deplasare (textul decretului îl puteți 

ția pe întreg teritoriul Italiei între orele 22.00 

țit în 3 zone (galbena, 
ă sau alta se va face de către Ministerul 

Consiliul superior de 

ții decit cele pe timp de noapte. 

ția pe timp de zi pe 

și ieșirea, precum și deplasarea de la o localitate la alta, 

ă pe motive de sănătate, 

și roșii, precum și pe timp 

de noapte pe tot întreg teritoriul Italiei se va face în baza unei autocertificări care poate fi 

ă la 3 decembrie 2020. 

ămân în contiuare valabile regulile de intrare în Italia, stabilite prin decretul din 

ședintelui Republicii Moldova care vor avea loc la 15 
noiembrie 2020, Ambasada va veni în zilele următoare cu precizările de rigoare. Vă 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf?fbclid=IwAR2ENzWuO_FBYfoChvzrqcVTbpT7IY3g5gLcz-GPEnBBwcieW6Mc8NbK4P4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-10%2Fmodello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3HWUtKpAa0NF9ALSmybwSLqMZXTstpoveP_Nbsc4PYwD8HAp-fFYdVqi0&h=AT00Z_d1_tfcgfHmyEicVwX8jQGlFX71hbobC7D3F48ptD0ostpK6GT2ueWnRNI0woaczzt2WXNdVankW_kvOwhQIm22X0GVSRtaPP_jybhvlZICNUE43OHoMwIHkoExGnz-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ia4UCu9YVkfH3sU4fPxu3eMB8rsrfJOmg4BMopE7c9YKQywvoCOhZs7_wVNhBPQti4wjaKYkxc_C3zrQpnyCAkitexqYOA-IdBQOfgxIQBzO90PKC46_Ozb78v3tdZyR7ioh_ANkY0cbhn__nhu7GepU-cgwT_fKPywU9IUf6M9g
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/?__cft__%5b0%5d=AZWQBXaaAFulVsOG9sRncfFb_A4RHbTCViwywF46B_xmp7Ic9CGa13896qV2xEnQVIDopcqcpNshNaIkZHL5pmNJNf1cKdUMDdNBhWNliXaptzniDjKxENHKTy4GkYDmC6TH30Q3Tvzybp47xXaNkqZr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/?__cft__%5b0%5d=AZWQBXaaAFulVsOG9sRncfFb_A4RHbTCViwywF46B_xmp7Ic9CGa13896qV2xEnQVIDopcqcpNshNaIkZHL5pmNJNf1cKdUMDdNBhWNliXaptzniDjKxENHKTy4GkYDmC6TH30Q3Tvzybp47xXaNkqZr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/?__cft__%5b0%5d=AZWQBXaaAFulVsOG9sRncfFb_A4RHbTCViwywF46B_xmp7Ic9CGa13896qV2xEnQVIDopcqcpNshNaIkZHL5pmNJNf1cKdUMDdNBhWNliXaptzniDjKxENHKTy4GkYDmC6TH30Q3Tvzybp47xXaNkqZr&__tn__=kK-R
http://www.roma.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/?__cft__%5b0%5d=AZWQBXaaAFulVsOG9sRncfFb_A4RHbTCViwywF46B_xmp7Ic9CGa13896qV2xEnQVIDopcqcpNshNaIkZHL5pmNJNf1cKdUMDdNBhWNliXaptzniDjKxENHKTy4GkYDmC6TH30Q3Tvzybp47xXaNkqZr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/?__cft__%5b0%5d=AZWQBXaaAFulVsOG9sRncfFb_A4RHbTCViwywF46B_xmp7Ic9CGa13896qV2xEnQVIDopcqcpNshNaIkZHL5pmNJNf1cKdUMDdNBhWNliXaptzniDjKxENHKTy4GkYDmC6TH30Q3Tvzybp47xXaNkqZr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MoldovainItaly/?__cft__%5b0%5d=AZWQBXaaAFulVsOG9sRncfFb_A4RHbTCViwywF46B_xmp7Ic9CGa13896qV2xEnQVIDopcqcpNshNaIkZHL5pmNJNf1cKdUMDdNBhWNliXaptzniDjKxENHKTy4GkYDmC6TH30Q3Tvzybp47xXaNkqZr&__tn__=kK-R

