
Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a 
Consulatului General - https://www.facebook.com/Consulat.Istanbul/ 
 
1. STARE DE URGENȚĂ: NU 
 
2. RESTRICȚII DE INTRARE: Din 11 iunie 2020, autoritățile turcești au anulat 
interdicțiile de intrare/ieșire de pe teritoriul Turciei, pentru cetățenii străini 
(excepție face hotarul terestru cu Iran, care rămâne închis). La intrare în Turcia 
toate persoanele vor fi supuse controlului medical. 
 
- cei ce vor manifestă simptome vor fi supuse testului la COVID-19 (potrivit 
autorităților testul va fi efectuat fără plată!). 
 
- persoanele care vor fi testate pozitiv la COVID-19 nu vor fi returnate, acestea 
urmând a fi tratate pe teritoriul Turciei. 
 
- la intrare în Turcia, persoanele sunt obligate să îndeplinească un formular cu 
privire la locul aflării lor în țară. 
 
- persoanele identificate că au fost în contact (în avion, autobuz, mașină, corabie), 
cu persoane diagnosticate cu COVID-19, vor fi plasate în carantină pentru 14 zile. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Nu sunt. 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Nu sunt restricții, se aplică regulile de 
bază. 
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
- purtarea obligatoriu de mască în toate locurile publice. 
 
- respectarea distanței sociale de minim 1.5 m. 
 

În urma reuniunii cabinetului Prezidențial din Turcia, au fost anunțate noi restricții 
pentru combaterea mai eficientă a pandemiei de coronavirus. Începînd cu data de 
20.11.2020 se interzice: 

- Circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 20.00-10.00 
(sîmbătă-duminică); 

- Activitatea și funcționarea cinematografelor, pînă la data de 31.12.2020; 

- Desfășurarea competițiilor sportive în prezența spectatorilor; 

- Desfășurarea activităților sportive în spații închise; 
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- Persoanele cu vîrsta pînă la 20 de ani și după 65 de ani nu au dreptul de a 
părăsi locuințe în intervalul orar 10.00-16.00, cu condiția să nu fie angajate; 

- Activitatea rețelelor comerciale, cafenelelor, restaurantelor, saloanelor de 
frumusețe și frizeriilor sunt limitate la intervalul 10.00 – 20.00; 

-  Studiile școlare și universitare se vor face online pînă la sfîrșitul anului 
2020; 

 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
https://covid19.saglik.gov.tr/ 
https://www.turkishairlines.com/…/ann…/coronavirus-outbreak/ 
https://corona.cbddo.gov.tr/ 
http://web.shgm.gov.tr/en 
https://tga.gov.tr/ 
 
7. INFORMAȚII DE CONTACT: 
Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul: 
 
https://istanbul.mfa.gov.md/ 
https://www.facebook.com/Consulat.Istanbul/ 
 

https://covid19.saglik.gov.tr/
https://www.turkishairlines.com/%E2%80%A6/ann%E2%80%A6/coronavirus-outbreak/
https://corona.cbddo.gov.tr/
http://web.shgm.gov.tr/en
https://tga.gov.tr/
https://istanbul.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/Consulat.Istanbul/

