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ȚARA STAREA ACTUALĂ RESTRICȚII ALTE INFORMAȚII 

1 Austria Stare de urgență: NU Toleranță față de 
șoferi de 
camioane. 
Tranzitarea 
teritoriului 
Austriei este 
permisă.  
 

Începând cu data de 9 iulie, ora 00.00, toți cetățenii care 
călătoresc din România cu destinație finală Austria vor 
putea intra în Austria doar dacă prezintă un certificat 
medical (în limba engleză sau germană) de test negativ 
pentru SARS-CoV-2 (PCR, RT), nu mai vechi de 4 zile. În 
absența acestui certificat, cetățenii care călătoresc din 
România cu destinație finală Austria vor trebui să intre în 
autoizolare pentru o perioadă de 14 zile, imediat după 
intrarea în Austria. În cazul în care nu este respectată 
măsura autoizolării, amenda poate ajunge până la 1.450 de 
euro. 

 

2 Belgia Stare de urgență: NU  
 

Toleranță pentru 
șoferii de 
camioane. 
Tranzitarea 
teritoriului Belgiei 
este permisă. 

Începând cu data de 15 iunie 2020, Belgia autorizează 
călătoriile spre și dinspre statele membre UE, inclusiv 
Regatul Unit și cele 4 state membre ale spațiului Schengen 
(Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein). 

 
Cetățenii a căror reședință principală nu se află în Belgia pot 
intra și părăsi teritoriul belgian, în tranzit spre destinația 
finală, cu respectarea următoarelor condiții: persoanele în 
tranzit trebuie să respecte distanțarea socială; ca regulă 
generală, autocarele și autoturismele nu ar trebui să se 



oprească pe teritoriul belgian; pentru tranzitul cu trenul, 
numărul de corespondențe trebuie să fie minim și itinerarul 
ales să fie cel mai scurt posibil. Cetățenii trebuie să prezinte 
forțelor de ordine în afară de documentele de identitate și 
un document justificativ care să confirme necesitatea 
călătoriei. 
 
. 

3 Bulgaria Situație de urgență 
epidemiologică  

(până la 15 iulie) 

Bulgaria a deschis 
granițele cu 
Serbia și Grecia 
începând cu 1 
iunie. 
 
Nu există restricții 
speciale pentru 
șoferii de 
camioane. 
Tranzitarea 
teritoriului 
Bulgariei este 
permisă.  

Spre România  – punctele de frontieră Lipnița-Kainardja și 
Dobromir-Krushari sunt temporar închise; Conform  site-
ului Direcției Generale Poliție de Frontieră a Ministerului 
de Interne bulgar (www.mvr.bg/gdgp), „Autocamioanele 
de mărfuri aflate în tranzit, care călătoresc prin Bulgaria 
spre România, pot trece frontiera bulgaro-română doar pe 
la punctul de frontieră Ruse-Giurgiu, punctul de 
frontieră Vidin-Calafat și punctul de frontieră Nikopole-
Turnu Măgurele. Autocamioanele care transportă mărfuri 
în și dinspre România pot trece și prin alte puncte de 
frontieră funcționale de la frontiera româno-bulgară”;   

Nu există interdicție în ceea ce privește intrarea pe teritoriul 
Bulgariei pentru cetățenii români, precum și pentru cetățenii 
Statelor Membre UE. 

Nu există obligativitatea efectuării carantinei de 14 zile 
pentru cetățenii români sau ai altor Statele Membre UE, 
atunci când sosesc din România. 

 
Șoferii de vehicule de mărfuri angajați în transportul 
internațional de mărfuri au voie să intre sau să tranziteze 
teritoriul Republicii Bulgaria. 
Tranzitul este permis numai atunci când este garantată 
plecarea imediată de pe teritoriul bulgar. 

https://www.mvr.bg/gdgp


În cazul în care un conducător de vehicule de mărfuri care 
transportă mărfuri într-o altă țară decât Bulgaria este permis 
să tranziteze Bulgaria, dar din cauza unei interdicții de 
intrare impuse de o țară de frontieră nu poate părăsi 
Bulgaria, un loc este desemnat de Agenția de Infrastructură 
Rutieră unde vehiculul și șoferul trebuie să rămână până la 
ridicarea interdicției. 
Șoferii de vehicule de mărfuri care efectuează sau 
finalizează o operațiune de transport internațional de 
mărfuri nu fac obiectul unei carantine de 14 zile. 
 
Bulgaria a notificat că valabilitatea permiselor de conducere 
bulgare expirate în perioada 13.03.2020 până la 31.10.2020 
se prelungește cu 6 luni. Perioada de prelungire este valabilă 
numai pe teritoriul Republicii Bulgaria. Dacă persoana 
dorește permisul de conducere poate fi reînnoită înainte de 
sfârșitul perioadei de 6 luni. 
 
Bulgaria a renunțat la carantină. Pentru tranzit se 
completează doar declarația epidemiologică. 
 
Pentru șoferii autovehiculelor de transport marfă, care 
transportă mărfuri sau produce, destinate altor state, este 
permisă trecerea în regim de tranzit prin Republica 
Bulgaria, pe ruta indicată de Agenția “Infrastructură 
Rutieră”.  
 
Șoferii străini au voie să efectueze operațiuni de încărcare și 
descărcare fără întârziere, dacă destinația finală nu este 
Bulgaria. 

4 Cehia Stare de urgență  
(a expirat) 

 
Guvernul ceh a lansat un 

Nu există restricții 
speciale pentru 
transportul de 

mărfuri.  

Începând cu 15 iunie 2020 autoritățile din Cehia pun în 
aplicare noi reguli privind intrarea pe teritoriul național a 
persoanelor din spațiul european. Vezi aici 



plan de reluare a unor 
activități, care a debutat 
în data de 20 aprilie și se 
va finaliza pe 8 iunie 
2020. 

https://www.mae.ro/node/51905  

Autoritățile din Republica Cehă au anunțat că vor menține 
controalele la frontieră până la data de 13 iunie a.c. 

Începând cu 11 mai, vor fi redeschise toate punctele de 
frontieră pentru traficul rutier de persoane și marfă. 

 

5 Cipru Nu a fost declarată stare 
de urgență 

 
Autoritățile vor aplica 
măsuri de relaxare, 
valabile în două etape 
4-21 mai/22 mai-1 iunie 

 

Restricții totale 
pentru pasageri, 
carantină 14 zile  

Sunt închise, de asemenea, porturile pentru feriboturi și nu 
este acceptată acostarea vaselor de croazieră. 

6 Croația Nu a fost declarată stare 
de urgență 

 

Tranzitul este 
permis 
 
Șoferii 
mijloacelor de 
transport de 
mărfuri, cetățeni 
români, care au 
ca destinație a 
mărfurilor 
Republica Croația 
sau care preiau 
mărfuri din 
Republica 
Croația, nu au 
restricții, însă li 
se cere ca 

 
Croația va reintroduce carantina obligatorie de 14 zile 
pentru turiștii din Bosnia, Kosovo, Macedonia de Nord și 
Serbia 
 
Cetățenii străini care își pierd locul de muncă din cauza 
crizei coronavirusului au dreptul să primească compensații 
de la Agenția Croată de Ocupare a Forței de Muncă, la fel ca 
cetățenii croați. Compensațiile financiare se acordă 
cetățenilor străini care au lucrat în Croația cel puțin 9 luni, 
iar cuantumul acestora este în funcție de perioada lucrată și 
salariul încasat, suma acordată fiind în medie de 2.700 kuna 
(400 euro) 

 

https://www.mae.ro/node/51905


perioada de timp 
alocată 
descărcării și 
încărcării 
mărfurilor să fie 
cât mai mică 
posibil. 

7 Danemarca Stare de urgență  
(a expirat) 

Nu există restricții 
speciale pentru 
transport 
 

Danemarca a decis să prelungească automat valabilitatea 
permiselor de conducere, a certificatelor de conducere a 
competențelor profesionale și a certificatelor consilierilor de 
securitate (în legătură cu tratatul ADR) până la 31 august 
2020, care altfel vor expira în perioada următoare. Această 
măsură a fost prelungită până la 31 octombrie 2020 și a fost 
de asemenea prevăzută să includă certificatele și permisele 
de conducere care expiră în mai și iunie. 
 

8 Estonia Stare de urgență 
(a expirat) 

Se permite 
tranzitul celor 
care nu prezintă 
simptome COVID-
19 

Cetățenii români NU sunt obligați la măsura autoizolării 
timp de 14 zile 
Începând cu 15 mai, se redeschid frontierele interne. Astfel, 
proprii cetățeni vor circula liber, iar cei străini vor respecta 
in continuare obligativitatea autoizolării pentru 14 zile.  
Sunt închise granițele pentru străini (excepție tranzit și 
posesorii de permise de ședere/membrii de familie ai 
acestora/personal diplomatic, militari, transportatorii de 
alimente, combustibili, medicamente etc. – dacă nu prezintă 
simptome de COVID-19). 
 

9 Finlanda Stare de urgență 
(a expirat) 

Tranzit permis 
pentru 
transportatorii și 
alte categorii de 
persoane 
asimilate 
acestora. 

Dacă permisul de conducere expiră între 13 martie 2020 și 
31 mai 2020, a fost făcută o excepție, astfel încât nu este 
necesar un certificat medical la reînnoirea permisului de 
conducere. În schimb, un certificat medical trebuie depus la 
poliție la o dată ulterioară. Certificatul medical trebuie 
depus la poliție în termen de 6 luni de la reînnoirea 
permisului de conducere. 



  
În sesiunea plenară din 19 mai 2020, Parlamentul a adoptat 
conținutul propunerii guvernamentale privind modificările 
temporare ale legislației din ramura administrativă a 
Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor. Modificările 
includ modificări ale rutelor de transport și ale transportului 
public; permisele de șofer; calificări profesionale în 
transportul maritim; și verificări ale securității navelor. În 
continuare, președintele Republicii Finlanda va ratifica 
Actele. Scopul este ca acestea să intre în vigoare la 1 iunie 
2020. Modificările vor rămâne în vigoare pentru o perioadă 
determinată de câteva luni, dar nu mai mult de până la 30 
aprilie 2021. 
 
 
Începând cu 14 mai 2020, restricțiile legale privind traficul 
de frontieră vor fi ridicate în traficul transfrontalier peste 
granițele interne Schengen, permițând angajarea sau 
comutarea în legătură cu comisioane și alte traficuri 
esențiale. 
Feriboaturile pentru camioane circulă.  
Transportul de mărfuri nu este afectat de restricții. 

10 Franța Stare de urgență sanitară 
(prelungită până pe 10 

iulie) 

Granițele rămân 
închise cel puțin 
până pe 15 iunie, 
cu excepții 
pentru cetățenii 
din UE 
 
Fără restricții 
speciale pentru 
transport. 
Tranzitul este 
deschis. 

Franța a notificat o serie de derogări cu privire la 
certificate, autorizații și aprobări în domeniul 
transporturilor 
Detalii aici 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2020-
02-15-naf-derogations-fr.pdf  
 
 
Fluxul transfrontalier de mărfuri este autorizat să intre pe 
teritoriul francez atât timp cât este compatibil cu protecția 
sănătății publice.  
 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2020-02-15-naf-derogations-fr.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2020-02-15-naf-derogations-fr.pdf


 Șoferii de camion trebuie să aibă un formular semnat 
furnizat de Ministerul Afacerilor Interne francez, 
„Attestation de déplacement dérogatoire et justificatif de 
déplacement professionnel”: 
https://www.interieur.gouv.fr/justificatif-deplacement-
professionnel-en-. .. (versiunea FR / EN). Ar putea exista 
unele controale, la frontiere și în alte părți, iar persoanele 
implicate în operațiunile de transport sunt apoi solicitate să 
arate documentele obișnuite (buletin, certificate pentru 
transportul mărfurilor, după caz). 

Autoritățile franceze au luat măsuri pentru a asigura 
disponibilitatea magazinelor care vând mâncare și obiecte 
sanitare de-a lungul drumurilor.  

Măsura închiderii frontierei nu se aplică cetățenilor Marii 
Britanii, Islandei, Norvegiei, Elveției, Liechtensteinului și 
Teritoriilor de Peste Mări, cetățenilor străini care prezintă 
un titlu de sejur francez sau un titlu de sejur pentru unul 
dintre statele membre UE, personalului însărcinat cu 
transportul mărfurilor și bunurilor de consum și 
personalului medical mobilizat în combaterea COVID-19. 

11 Germania Zonă deosebit de afectată 
– districtul Heinsberg 

Controalele la 
frontiera cu 

Austria, Elveția, 
Franța și 

Danemarca 

până la 15 
iunie. 
 
Fără restricții 
pentru 
transportul de 
marfă 
Sunt permise 

 
În districtele Sonneberg/Turingia, Bremerhaven, 
Göttingen, Frankfurt am Main/Hessen,  Straubing-
Bogen/Bavaria, au fost luate măsuri specifice 
(izolare/carantină; testare extinsă; urmărirea lanţului de 
infectare, suspendarea activităţii întreprinderilor afectate), 
precum şi revocarea punctuală a unor măsuri de relaxare.  
 
Germania a notificat prelungirea cu un an a valabilității 
calificării de șofer profesionist cu codul 95 din permisul de 
conducere. În plus, Germania permite reînnoirea permisului 
de conducere (categoriile C și D) atunci când expiră, chiar 



temporar 
transporturile de 
marfă și Duminica 
(până în mai 
2020), cu 
respectarea 
măsurilor de 
protecție 
 

dacă controlul medical nu poate fi efectuat. 
 
Începând cu 11 mai au intrat în vigoare noi măsuri de 
relaxare în majoritatea landurilor germane, printre care: 
reluarea parțială a cursurilor şcolare, a grădinițelor, 
redeschiderea tuturor magazinelor, a restaurantelor, 
relaxarea contactelor sociale. 
 
Controalele la granița cu Luxemburg au fost scoase.  

12 Grecia Nu s-a declarat stare de 
urgență. 

Restricții 
generale. 
Transportul de 
marfă este scutit 

Frontierele terestre cu Turcia, Albania și Macedonia de 
Nord sunt deschise numai pentru servicii de transport 
mărfuri. 

  
 
Grecia a extins restricțiile de călătorie existente pe toate 
conexiunile maritime, feroviare și rutiere din Albania pentru 
transportul de pasageri până la 30-06-2020. Tranzitul 
camioanelor pentru transportul de mărfuri este permis 
Transportul de mărfuri cu barca este permis. 
 
Grecia a extins restricțiile de călătorie existente la toate 
conexiunile de transport cu Turcia pentru transportul de 
pasageri. Tranzitul camioanelor pentru transportul de 
mărfuri este permis. Restricția temporară a conexiunilor pe 
mare nu include transportul de mărfuri grele cu nave de 
marfă și vehicule grele. Conexiunile aeriene sunt 
restricționate până la 30 iunie 2020. 
 

13 Irlanda Nu s-a declarat stare de 
urgență  

Transportul de 
marfă este 
deschis; șoferii 
exceptați de la 
izolare 

 

14 Italia Stare de urgență: DA Italia vrea să-și  



redeschidă 

frontierele pe 3 
iunie pentru 

cetatenii din 

UE, Marea 
Britanie, spațiul 

Schengen, 
Andorra și 

Monaco. 

 
Restricții generale 
pentru populație 
Transportul de 
marfă permis 

Italia a notificat Comisiei dispoziții care permit prelungirea 
valabilității permiselor de conducere până la 31 august 
2020 și a calificărilor șoferilor profesioniști până la 30 iunie 
2020. Situațiile actuale împiedică Italia să efectueze 
examenele medicale necesare pentru reînnoirea atât a 
validității permiselor de conducere. și calificările șoferilor 
profesioniști în conformitate cu Directivele 2006/126 / CE 
și 2003/59 / CE. 
 
Izolarea nu este necesară pentru cei care tranzitează sau se 
opresc în Italia pentru nevoi de muncă dovedite (de 
exemplu, șoferi de camioane) și sunt în continuare obligați 
să părăsească țara în maxim 72 de ore de la intrare. (Pentru 
o prelungire de 48 de ore în Italia se va completa o nouă 
declarație).Cu toate acestea, pentru acești oameni, este 
obligatorie completarea unei declarații care să ateste 
intrarea în Italia pentru necesitatea dovedită a muncii și cu 
angajamentul de a raporta imediat, în cazul apariției 
simptomelor COVID-19, situația către Departamentul de 
prevenire. ale companiei locale de sănătate și trebuie să fie 
izolate.  
Condiții speciale se aplică personalului medical, echipajului 
de transport și personalului călător al companiilor 
înregistrate în Italia și lucrătorilor transfrontalieri. (Decretul 
ministerial 120/2020 din 17 martie 2020) 
Transportul de mărfuri este permis pe întreg teritoriul 
național, acesta fiind considerat o deplasare din motive de 
muncă.  
Astfel, transportatorii de mărfuri se pot deplasa, în limitele 
exigențelor de livrare sau de ridicare a mărfurilor. Se 
suspendă temporar restricțiile de circulație pe drumurile 
extraurbane, pentru zilele de duminică și pentru zilele de 
sărbători legale, pentru vehiculele grele care efectuează 
transport internațional de mărfuri (peste 7,5 tone). 



15 Letonia Stare de urgență 
(prelungire până pe 9 

iunie) 

Sunt exceptați 
transportatorii de 
marfă 

Pentru persoanele al căror permis de conducere a expirat 
în timpul carantinei, permisul de conducere se prelungește 
pentru perioada de carantină și cu 30 de zile calendaristice 
după încheierea carantinei. 
La intrare se completează anumite formulare disponibile și 
online 
Tranzitul se va efectua fără opriri care nu sunt necesare, în 
grupuri de persoane sau vehicule și cu escortă obligatorie a 
persoanelor care se întorc în țările de reședință. 
Transportul comercial internațional pe cale rutieră între 
Lituania și Letonia este permis prin următoarele puncte de 
control al frontierei de stat: Butinge-Rucava, Salochi-
Grenstal, Smėlynė - Medume. 

16 Lituania Stare de urgență 
(a expirat) 

Sunt exceptați 
transportatorii de 
marfă 

La granița cu Belarus sunt operaționale următoarele 
puncte de trecere a frontierei: Medininkai–Kamenny Log, 
Salcininkai–Benyakoni și Raigardas–Privalka. 
 
Pe teritoriul Lituaniei este obligatorie purtarea măștilor de 
protecție în public. 
 
*La întoarcerea din țări străine, șoferii și echipajele membre 
angajate în companii lituaniene angajate în transporturi 
comerciale internaționale de marfă sau angajate în 
transporturi comerciale internaționale de mărfuri prin toate 
mijloacele de transport sunt sfătuiți să se izoleze pentru o 
perioadă de 14 zile sau până la următoarea plecare 
programată dacă data de plecare programată este înainte 
de sfârșitul perioadei de 14 zile. (Decizia nr. V-471 privind 
controlul intrării și părăsirii persoanelor, 20 martie 2020) 
 

17 Luxemburg Stare de criză 
(Până la 21 iunie) 

*Limitarea 
călătoriilor 
neesențiale 

Extinderea valabilității certificatului de competență 
personală pentru șoferii profesioniști (CPC - Cod 95), care 
expiră în perioada de criză, pentru o perioadă de șase luni 
 



Extinderea certificatelor de pregătire în calitate de consilier 
în domeniul securității pentru transportul de mărfuri 
periculoase (01.03.2020) 
 
Prin derogare de la dispozițiile de la 1.8.3.16.1 din ADR, 
toate certificatele de formare în calitate de consilier de 
securitate pentru transportul de mărfuri periculoase a 
căror valabilitate se încheie între 1 martie 2020 și 1 
noiembrie 2020 rămân valabile până la 30 noiembrie 2020. 
 
Derogare pentru vehicule pentru a efectua o inspecție 
tehnică periodică (18.03.2020) 
 
Derogare națională pentru vehiculele M1 pentru a efectua 
o inspecție tehnică periodică în timpul crizei COVID19. 
Suspendarea executării pentru un certificat de validitate 
rutieră invalid până la 01 septembrie 2020 pentru 
vehiculele care nu au fost supuse inspecției tehnice 
periodice în perioada de criză. 
 
 
Din data de 20 aprilie, este obligatorie purtarea unei măști 
sau a unei eșarfe peste gură, în cazul în care nu poate fi 
respectată distanța de securitate de 2 m între persoane. 
 
Derogări expirate 

18 Malta Nu s-a declarat starea de 
urgență 

Restricții pentru 
pasageri 

Derogări expirate 
 
Perioada de carantină obligatorie de 14 zile se aplică tuturor 
persoanelor care sosesc pe teritoriul Maltei. Amenda pentru 
nerespectarea acestei obligații este de 3.000 euro 

19 Polonia Stare de urgență: NU  
 

Transportul de 
marfă 
funcționează în 

Polonia a notificat o serie de extinderi cu privire la 
valabilitatea licențelor în transportul rutier (Journal of Laws, 
articolele 374, 567, 568 și 695). Data de expirare a: 



condiţii normale.  
permisului de conducere 
permisiunea de a conduce un vehicul de urgență sau un 
vehicul care transportă numerar; 
certificatul de conducător auto; 
ID instructor de conducere; 
ID-ul examinatorului; 
certificatul de instructor de conducere; 
permisiunea de a conduce vehicule, 
înscrierea în codul de permis de conducere 95 care confirmă 
calificarea inițială, calificarea inițială accelerată, calificarea 
inițială suplimentară, calificarea suplimentară inițială 
accelerată sau finalizarea instruirii periodice; 
 
 
Începând cu 16 aprilie, este instituită obligativitatea 
acoperirii gurii și nasului în spațiul public. 
 
Începând cu 16 aprilie, este instituită obligativitatea 
acoperirii gurii și nasului în spațiul public. 
 

20 Portugalia Stare de calamitate 
(a expirat) 

Restricții pentru 
vizitatori; 
exceptați 
transportatorii de 
mărfuri 
 

Derogări expirate 

21 România Stare de alertă sporită 
(propunere de prelungire 

30 de zile) 

Restricții parțiale.  
Excepții pentru 
transportatorii de 
marfă. 
Tranzitarea 
permisă pe 
culoare verzi. 

Valabilitatea documentelor utilizate în transportul rutier, 
eliberate de autoritățile române, este prelungită până la 13 
august 2020, în cazul în care va expira în timpul stării de 
urgență. Toate documentele fac obiectul acestei măsuri, 
inclusiv: 
 
permisele de conducere eliberate în conformitate cu 



Directiva 2006/126 a căror valabilitate era sau expiră în 
timpul stării de urgență și care nu fac obiectul niciunei alte 
restricții. 
licențele de transport și copiile lor autentificate, eliberate în 
conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1071/2009, 
1072/2009 și 1073/2009, 
certificate de competență profesională pentru 
administratorii de transport, eliberate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, 
atestat de șoferi, eliberat în baza articolului 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, 
certificate de competențe profesionale pentru șoferi, 
eliberate în conformitate cu Directiva 2003/59 / CE, cu 
modificările ulterioare, 
certificatul de competență pentru șoferii și însoțitorii de 
vehicule rutiere, eliberat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005. 
certificate de transport în cont propriu și copiile adevărate 
certificate ale acestora, 
licențe pentru terminalele de autobuz și expeditori, 
licențe și autorizații pentru școli de conducere, taxi și 
operatori alternativi, 
autorizații pentru companii care operează transportul 
mărfurilor cu 3,5 tone de vehicul și copiile lor certificate 
autentificate, 
toate certificatele de competență profesională, inclusiv cele 
ale instructorilor de conducere și ale profesorilor de 
legislație, șoferi de marfă anormali, șoferi de vehicule 
pentru transportul de mărfuri având masa maximă permisă 
de 3,5 tone, șoferi de troleibuz, șoferi de taxi / alternative. 
 
Data de încheiere: 13.08.2020 
 
Începând cu data de 17 IUNIE 2020 s-a propus prelungirea 



stării de alertă detalii http://www.artri.net/noutati/starea-
de-alerta-2-soferii-de-camioane-nu-vor-fi-
carantinati_1012.html  

22 Slovacia Stare de urgență 
(a expirat) 

Interdicții pentru 
străini, tranzitul 

permis 

Slovacia a notificat extinderea valabilității mai multor 
documente de transport: 
 
Transport rutier: valabilitatea CPC-urilor care certifică 
calificarea inițială este prelungită, iar pregătirea periodică, 
precum și cardurile de calificare a șoferului pentru o 
perioadă suplimentară de 4 luni după ridicarea situației de 
urgență. Acest lucru este valabil și pentru cazurile în care 
valabilitatea CPC expiră într-o perioadă de o lună după ce 
situația de urgență va fi ridicată. De asemenea, valabilitatea 
certificatelor, licențelor, inclusiv a Comunității pentru 
operatorii de transport sau inspecțiile sunt prelungite cu o 
perioadă suplimentară de 3 luni după ce situația de urgență 
va fi ridicată. 
Transportul feroviar: Ministerul Transporturilor poate limita, 
în măsura necesară, acceptarea: 
cereri de omologare a materialului rulant (precum și 
tramvaie și troleibuze); 
cereri pentru un certificat de comisar de test; 
cereri de scutire de la condițiile de proiect, construcție și 
funcționare a căilor ferate și a materialului rulant; 
cereri de eliberare a unui certificat pentru consilier în 
domeniul siguranței mărfurilor periculoase. 
 
Autoritatea poate, de asemenea, să limiteze acceptarea: 
să permită cererile de intrare în serviciu a unui subsistem 
după modernizarea sau reînnoirea acestuia; 
cereri de aprobare a operațiunii de rută; 
cereri de eliberare a unei licențe de conducere a trenului și a 
unei licențe de funcționare pe cablu; 
autoriza cererile de intrare în serviciu a unui material rulant 

http://www.artri.net/noutati/starea-de-alerta-2-soferii-de-camioane-nu-vor-fi-carantinati_1012.html
http://www.artri.net/noutati/starea-de-alerta-2-soferii-de-camioane-nu-vor-fi-carantinati_1012.html
http://www.artri.net/noutati/starea-de-alerta-2-soferii-de-camioane-nu-vor-fi-carantinati_1012.html


și omologarea acestuia. 
 
Valabilitatea permisului de conducere a trenului și a 
permisului de funcționare pe cablu, care expiră în timpul 
stării de urgență, se prelungește cu două luni după ridicarea 
stării de urgență. 

23 Slovenia Stare de epidemie la nivel 
național 

Condiții pentru 
transportul de 
mărfuri 
Obligatia 
soferilor de a 
tranzita in 
maximum 12 ore 

Slovenia a stabilit condiții de intrare pe teritoriul sloven din 
Italia. Patru puncte de control de intrare au fost stabilite 
(traficul este permis la 1.Vrtojba, 2. Ferneti? I, 3. Pasajele 
de frontieră Krkov și 4. Krvavi Potok; punctele de control 
1., 2. în 3. sunt deschise 24 de ore, control punctul 4. este 
deschis de la 5.00 la 23.00; toate celelalte treceri de 
frontieră sunt închise fizic). Lucrările agricole sunt scutite. 
 
 
Slovenia a prezentat o scutire pentru relaxarea temporară și 
limitată a aplicării timpilor de conducere și de odihnă pentru 
ca șoferii să remedieze închiderea instalațiilor de cazare din 
cauza COVID-19. Scutirea se referă la art. 8 (8) din Reg. 
561/2006: posibilitatea șoferului de a lua odihnă 
săptămânală regulată în vehicul, atât timp cât acesta 
dispune de locuri de dormit adecvate pentru fiecare șofer și 
vehiculul este staționat. Această scutire este în curs de 
aprobare de către Comisia Europeană în temeiul art. 
561/2006 din Regulamentul (CE) nr. 
Data începerii: 15.05.2020 
Data de încheiere: 14.06.2020 
 
 
Traficul de mărfuri este restricționat (tranzitarea Sloveniei 
fiind condiționată de acordul țărilor vecine); vor fi întoarse 
de la frontieră toate celelalte vehicule, cu excepția poștei, 
medicamentelor, echipamentelor de protecție, 
dispozitivelor medicale și ajutorului umanitar. 



 

24 Spania Stare de urgență  
(expiră pe 24 iulie după 
parcurgerea etapelor de 

relaxare) 

Restricții 
generale; 
transportul de 
marfă este 
exceptat 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 
NU, cu 2 excepții prezentate mai jos:   

 Guvernul regional din Catalonia a stabilit la 4 
iulie 2020 intrarea în carantină a zonei El Segriá 
din provincia Lerida ca urmare a creșterii 
numărului de contaminări cu coronavirus. Zona 
afectată este situata în sudul provinciei, la 
granița cu Huesca și Zaragoza și cuprinde 38 de 
municipii, printre care se afla și orașul Lleida. 
Populația din zona se ridica la 200.000 de 
locuitori și însumează o suprafața totala de 
1.400 km pătrați. 

  

 Guvernul regional din Galicia a stabilit intrarea 
în carantină, începând cu data de 6 iulie 2020, a 
zonei A Mariña (Lugo) ca urmare a creșterii 
numărului de infectări cu coronavirus. Zona 
restricționată este situata în Provincia Lugo din 
Comunitatea Autonomă Galicia și cuprinde 
următoarele localități: Alfoz, Barreiros, Burela, 
Cervo, Foz, Lourenza, Mondonedo, Ourol, 
Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, 
Viveiro și Xove. Măsurile au fost luate pentru o 
perioadă de 5 zile și afectează aproximativ 70. 
000 locuitori. 

 
 



Spania a adoptat condiții flexibile pentru cardurile de 
tahograf. Aceste condiții permit conducătorilor auto să 
continue activitatea în cazul în care valabilitatea cardului de 
tahograf expiră în timpul crizei și au fost stabilite în 
conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
165/2014. Există, de asemenea, condiții flexibile pentru 
cardurile de companie. 
 
Valabilitatea permiselor de conducere și a altor autorizații 
administrative (cum ar fi ADR) care expiră în timpul stării de 
alertă declarate de Guvernul Spaniei se prelungește 
automat pe întreaga sa durată și până la șaizeci de zile de la 
încheierea acesteia. 
 
Mai multe aici 
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-
response_en?modes=3849&category=All  
 
Din 22 iunie, Spania va deschide frontierele cu Franța și 
portugalia. Carantina va fi eliminată. 
 
Începând cu data de 15 mai 2020, ora 00.00, toate 
persoanele care sosesc în Spania din străinătate vor intra în 
carantină pentru o durată de 14 zile. 
 
Guvernul spaniol a luat decizia reintroducerii controalelor la 
punctele de trecere a frontierelor terestre, începând cu 17 
martie, ora 00.00. Va fi permisă doar intrarea pentru 
cetățeni spanioli, rezidenți sau lucrători transfrontalieri, 
precum și pentru transportul de mărfuri și cazuri de forță 
majoră justificate cu documente. Precizăm că aceste măsuri 
nu afectează ieșirea de pe teritoriul statului spaniol.  

25 Suedia Nu s-a declarat stare de 
urgență 

Limitarea 
călătoriilor 

 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en?modes=3849&category=All
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en?modes=3849&category=All


Fără restricții 
pentru 
transportul de 
marfă 

26 Olanda Nu s-a declarat starea de 
urgență 

 
Autoritățile olandeze au 
anunțat la 21 aprilie 
prelungirea măsurilor 
deja existente până la 
data de 19 mai 2020. 

Fără restricții la 
transportul de 
marfă 

 

27 Ungaria Stare de urgență Transportul de 
marfă/tranzitul 
permis 

Șoferii cetățeni străini care intră în Ungaria din țări cu grad 
ridicat de pericol/contaminare pentru a prelua sau a livra 
marfa pe teritoriul Ungariei trebuie să intre în carantină 
pentru o perioadă de 14 zile. Această prevedere nu se 
aplică şoferilor care vin dinspre România, neconsiderată 
ţară de risc. Astfel, șoferii care vin din România nu vor intra 
în autoizolare/carantină timp de 14 zile pe teritoriul 
Ungariei, cu excepția celor care declară că în ultimele două 
săptămâni au fost într-o țară de risc.  
 
Pentru transportatorii de marfă, ruta principală de tranzit 
din Austria prin Ungaria este autostrada A4-M1, prin punctul 
de trecere al frontierei Nickelsdorf-Hegeyeshalom şi apoi 
cea mai apropiată rută umanitară. Având în vedere volumul 
crescut de trafic pe acest coridor și importanța transportului 
de mărfuri în această perioadă, punctele de trecere a 
frontierei Heiligenkreuz-Rabafuzes, Deutschkreuz-Kophaza și 
Klingenbach-Sopron sunt de asemenea deschise și sunt 
libere traficului spre Ungaria, inclusiv pentru transporturi cu 
descărcare în Ungaria.  

Transportatorii români sunt îndemnați să dea șoferilor o 



copie a scrisorii oficiale trimise de ministrul ungar al 
transporturilor  (disponibilă AICI), pe care să o arate 
autorităților ungare la frontieră, dacă este necesar. 

     

  

ȚARA STAREA ACTUALĂ RESTRICȚII ALTE INFORMAȚII 
Rep. 

Moldova 
Stare de urgență  

(a expirat) 
Interdicții 
specifice. 
 

Ca excepție, nu sunt obligați să respecte 
regimul de autoizolare conducătorii auto și 
personalul de deservire a mijloacelor de 
transport (marfă și pasageri), echipajele 
aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor 
de tren, în cazul în care nu prezintă semne 
clinice de infecție respiratorie sau stare 
febrilă. 

Belarus Nu s-a declarat starea 
de urgență 

Tranzitul pentru 
transportul de 
marfă permis 

Sfaturi pentru șoferi: 
1. Conduceți numai pe drumurile 

republicane unde este posibil să vă opriți 
(să parcați) să vă odihniți și să mâncați; 

2. Părăsiți teritoriul Republicii Belarus pe cea 
mai scurtă rută cel târziu în ziua 
următoare intrării pe teritoriul său; 

3. În perioada de oprire (parcare), șoferii 
care efectuează transporturi de tranzit nu 
trebuie să părăsească teritoriul punctelor 
de oprire (parcare) pentru odihnă și mese 
pentru șoferi, alimentând vehicule 
conform listei de drumuri și locuri 
specializate 

Rusia Stare de alertă sporită 
(a expirat) 

Din data de 20 
martie se 
permite 
temporar traficul 
rutier de marfă 

Începând cu data de 12 mai, masca de 
protecție și mănușile devin obligatorii în 
regiunea Moscova. 
Toate persoanele care intră pe teritoriul 
Rusiei, indiferent de țara din care vin, cu 

https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=LrBM969L0ITfNwfWLaWBam9HSQPZzBSMj6rJG0FA_GY46sKzSvvXCA..&URL=https%3a%2f%2fowa.mae.ro%2fowa%2fredir.aspx%3fC%3d0lll3BxCS0v4RukigIGazzyYUbjfNNnFIk0ibpTg10IVrT5YGfTXCA..%26URL%3dhttp%253a%252f%252fwww.mae.ro%252fsites%252fdefault%252ffiles%252ffile%252fanul_2020%252fcovid_2020%252fscrisoare_ministrul_ungar_al_transporturilor.pdf


pentru bunurile 
alimentare și de 
primă necesitate 
din import.  

excepția șoferilor de camioane, au obligația să 
se supună testului pentru detectarea virusului 
COVID-19, indiferent dacă prezintă sau nu 
simptome. 
*Începând cu data de 18 martie, este 
obligatorie carantina de 14 zile pentru toate 
persoanele care intră pe teritoriul Rusiei. 
Pentru categoriile exceptate, în cazul 
rămânerii pe o perioadă mai lungă de 14 zile 
pe teritoriul Rusiei, autoritățile fac apel la 
simțul lor civic pentru respectarea autoizolării 
timp de 14 zile. 
Începând cu data de 22 aprilie, 44 de regiuni 
ale Federației Ruse au restricționat 
intrările/ieșirile de pe teritoriul lor, precum și 
intrările în anumite localități de pe teritoriul 
lor. Restricțiile nu sunt valabile pentru 
transportul de mărfuri. În principal, este vorba 
de localitățile monoindustriale (în Republica 
Komi - Vorkuta, Uhta, Usinsk, Peciora) și cele 
unde au fost înregistrate deja cazuri de 
COVID-19 (raionul Turoceak din Republica 
Altai). Republica Mordovia a suspendat 
transportul de pasageri pe cale ferată pe 
legătura cu celelalte regiuni ale Federației 
Ruse, iar din 23 aprilie, în Saransk, capitala 
republicii, transportul în comun va funcționa 
doar în intervalele orare 06:00-09:00 și 16:00-
19:00. 
 
 

Turcia Nu s-a declarat stare de 
urgență 

Relaxare amplă 
de la 1 iunie. 
Din 18 martie 

Începând cu data de 11 iunie 2020, a fost 
ridicată măsura închiderii frontierelor 
terestre, aeriene, maritime și a obligativității 



restricții generale 
pentru cetățenii 
străini; exceptați 
transportatorii 
de marfă    

efectuării celor 14 zile de carantină la 
intrarea în Turcia. 

Cetățenii români sunt sfătuiţi să respecte 
condiţiile de intrare, şedere şi ieşire din 
Turcia, întrucât practica a demonstrat faptul 
că autorităţile turce aplică cu stricteţe 
legislaţia prin impunerea de amenzi, 
deportări, reţineri/arestări şi interdicţii de 
intrare. 

Începând cu 27 aprilie, șoferii de tir străini 
pot intra pe teritoriul Turciei, astfel: pentru 
tranzit, dacă intră și ies din Turcia într-un 
interval de 24-36 ore. Acest interval poate fi 
extins până la 48 de ore în funcție de 
condițiile de trafic sau meteorologice. 

Pentru transportul în/din Turcia: vor fi 
efectuate verificări privind sănătatea șoferilor, 
iar în situația în care prezintă simptome de 
Covid-19, accesul în Turcia nu va fi permis. În 
situația în care nu prezintă simptome de 
Covid-19, accesul șoferilor este permis fără 
obligația de a intra 14 zile în carantină, dacă 
intră și ies din Turcia într-un interval de 72 de 
ore. Acest interval poate fi extins cu 24 de ore 
în funcție de condițiile de trafic, 
meteorologice sau vamale. Transporturile de 
medicamente, produse medicale și alimente 
necesare Turciei au prioritate. 

La 11 mai,  autoritățile din Turcia anunțat că 
restricțiile de călătorie impuse în contextul 



COVID-19 pentru transportul intern terestru 
au fost ridicate pentru nouă orașe mari, ca 
parte a procesului de normalizare. Acestea 
sunt: Adana, Diyarbakir, Mardin, Trabzon, 
Ordu, Denizli, Kahramanmaras, Sanliurfa și 
Tekirdag.  Restricțiile au fost deja ridicate 
și  pentru provinciile Antalya, Aydin, Erzurum, 
Hatay, Malatya, Mersin, și Mugla. 

Georgia Stare de urgență 
(a expirat) 

 
A treia etapă (24 mai) 

vizează reluarea 
activității magazinele cu 
amănuntul și cu ridicata 
(cu excepția mall-urilor) 

și ridicarea tuturor 
restricțiilor privind 

piețele în aer liber și 
activităților de 

producție și publicare 

Începând cu data 
de 18 martie, 
Georgia și-a 
închis frontierele 
terestre și 
aeriene pentru 
cetățenii străini. 
Transportul de 
marfă este 
deschis. 
 

Se instituie aplicarea măsurii de carantină sau 
izolare obligatorie la domiciliu pe durata a 14 
zile pentru toți cetățenii georgieni care intră 
în țară, venind din state cu grad ridicat de risc 
(China, Iran, Italia, Coreea de Sud, Germania, 
Spania, Austria, Franța) sau unde au fost 
înregistrate cazuri de infectare. 
 
Fiecare cetățean (georgian sau străin) este 
obligat să poarte asupra sa în permanență 
cartea de identitate. 

 


