DECRETUL
#EUSTAUACASĂ
CE TREBUIE SĂ FAC ȘI SĂ
CUNOSC!

VREAU SĂ PLEC ACASĂ ÎN
REPUBLICA MOLDOVA, CUM POT
AJUNGE?
• Prin decretul Președintelui Consiliului de Miniștri al Italiei
(dpcm) din 09.03.2020, Republica Italiană este declarată în
totalitate zonă protejată / zonă roșie pentru perioada 10
martie – 03 aprilie 2020.

• Atît cetățenii italieni cît și cetățenii străini care au
reședință/domiciliu în Italia nu pot părăsi teritoriul italian.

• Cetățenii străini care nu au reședință/domiciliu în Italia nu pot
intra pe teritoriul italian pe durata decretului PCM din 09
martie 2020, în schimb aceștia pot părăsi Italia pentru a se
deplasa spre domiciliul/reședința lor.

ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, CE AM DREPTUL SĂ FAC ȘI
CE NU POT FACE?
•

Este interzis orice deplasare, cu excepția cazului de:

✓ deplasare

la postul de muncă (se încurajează smart
working – lucru de la domiciliu)

✓ deplasare pe motiv de sănătate
✓ deplasare pentru cumpărături produse esențiale
!!! Atenție, autoritățile de poliție efectuează controale
despre motivele de deplasare și veți depune o autodeclarație, care ulterior va fi verificată de organele de
drept. Persoanele care nu vor justifica ieșirile din casă
pot fi sancționate sau condamnate la privațiune de
libertate pînă la 3 luni.

SUNT TURIST ÎN ITALIA, CUM POT REVENI ACASĂ?
1.

Pe cale aeriană: din 12 martie 2020, toate zborurile directe din Republica Moldova spre Republica
Italiană sunt suspendate pînă la 31 martie.

2.

Pe cale terestră:

-

Slovenia - la data de 12 martie 2020, Slovenia a închis frontiera cu Republica Italiană, fiind lăsate
deschise doar 6 puncte de trecere a frontierei: Fusine / Rateče, Stupizza / Robič, Sant'Andrea /
Vrtojba, Fernetti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok, Rabuiese / Škofije. Sunt impuse măsuri de restricție
pentru traversarea frontierei: prezentarea certificatului medical emis cel mult 3 zile, care atestă rezultat
negativ Coronavirus, sau li se va controla temperatura corpului și absența semnelor de răceli.

-

Austria a impus măsuri de restricție pentru traversarea frontierei: persoanele care provin din Italia pot
intra în Austria doar dacă dispun de certificat medical, emis cel mult 4 zile, care atestă rezultat negativ
Coronavirus. Persoanele care intenționează să tranziteze teritoriul Austriei, sunt acceptate fără
certificatul medical, fiind suspuse controlului, însă nu au dreptul de a staționa pe teritoriul austriac.

-

!!! România - a întreprins măsuri de precauție la frontieră pentru persoanele care vin din Italia, toți
fiind obligați de a intra în carantină pentru 14 zile, inclusiv cei care intenționează să tranziteze teritoriul
României.

Atenție!!! se recomandă verificarea de către toți cetățenii a orar-urilor de zbor a rutelor aeriene
cointeresate sau a condițiilor de traversare a frontierei Italiene, deoarece pot surveni modificări în orice
oră. Toate actualizările de trecere a frontierei italiene sau intrări în alte state pot fi vizualizate aici:
http://www.viaggiaresicuri.it/home

MĂ AFLU ÎN ITALIA CU PAȘAPORT BIOMETRIC ȘI ÎMI EXPIRĂ
TERMENUL DE 90 DE ZILE. ACASĂ NU POT PLECA, CE SĂ FAC?
• Nu este cazul să Vă preocupați. Regulamentele UE/Schengen
prevăd expres prelungirea termenului de aflare în caz de forță
majoră, iar situația epidemiologică din Italia se încadrează în
aceste situații de excepție.

• Misiunile diplomatice și oficiile consulare vor pune la dispoziție
informații despre pașii care urmează a fi întreprinși de către
cetățenii moldoveni care se află în imposibilitatea părăsirii
teritoriului italian în termenul de 90 zile, din cauza situației
epidemiologice.

RECOMANDĂRI:
• Evitați deplasările care nu sunt urgente.

• Nu plecați acasă cu orice ocazii și mijloace nesigure, deoarece
riscați să fiți blocați prin aeroporturi sau alte state, cu plasare în
carantină.

• Trebuie să demonstrăm cu toții auto-responsabilitate, să
respectăm integral recomandările autorităților italiene și să
avem încredere că aceste măsuri sunt doar spre binele tuturor.

• Aveți grijă de cei dragi și apropiați, prin a exclude la maxim
socializarea pentru următoarele săptămîni.

• În caz de urgență, sfaturi de călătorie sau alte situații cu
caracter excepțional, nu ezitați să contactați oficiile consulare
ale Republicii Moldova din Italia, la numerele de telefon de
urgență.

• Și în final, EUSTAUACASĂ!!!

