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Întrebări frecvente și răspunsuri: 
Intrarea pe teritoriul Austriei 

În paginile ce urmează găsiți reglementările aplicabile pentru intrarea pe teritoriul 
Austriei. Cu ajutorul funcției de căutare „Ctrl. + F” și introducând numele țării de 
plecare, găsiți cel mai rapid reglementările care se aplică în cazul dumneavoastră. 
În cazul în care căutarea nu returnează niciun rezultat, sunt valabile 
reglementările pentru „Intrarea din terțe state”. 

Informații mai detaliate cu privire la înregistrarea electronică înainte de călătorie - 
Pre Travel Clearance, obligația de testare și carantinare găsiți în capitolele de la 
finalul paginii. 

Intrarea pe teritoriul Austriei 

Actuala pandemie de COVID-19 ridică provocări nu numai pentru politica 
națională de sănătate, ci a schimbat și modul de circulație a persoanelor între 
țările din lumea întreagă. Călătoriile între diferite țări prezintă riscul răspândirii 
necontrolate a SARS-CoV-2 și al împovărării sistemelor naționale de sănătate. Din 
acest motiv, circulația persoanelor între țările individuale din întreaga lume a fost 
drastic redusă. Intrarea pe teritoriul Austriei este permisă numai pentru motive 
bine definite și, de la debutul pandemiei în Austria, este reglementată prin 
Ordonanța cu privire la intrarea pe teritoriul austriac în contextul pandemiei de 
COVID-19. 

Independent de aceasta, există obligația respectării celorlalte cerințe legale în 
vigoare referitoare la intrarea pe teritoriul Austriei (de ex. prevederi referitoare la 
viză și la ședere). Mai multe informații găsiți pe site-ul Ministerului de Interne al 
Austriei. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.bmi.gv.at/
https://www.bmi.gv.at/
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Întrebări frecvente și răspunsuri 

Unde găsesc formularele și anexele la Ordonanța cu privire la intrarea pe teritoriul 
austriac în contextul pandemiei de COVID-19? 
• Anexa A 
• Anexa B1 
• Anexa B2 
• Anexa C: Certificat medical 
• Anexa D: Medical Certificate 
• Anexa E: Înregistrarea conform art. 2a din Ordonanța cu privire la intrarea pe teritoriul 

austriac în contextul pandemiei de COVID-19 
• Anexa F: Registration pursuant to §2a of the COVID-19 Entry Regulation (Ordonanța 

cu privire la intrarea pe teritoriul austriac în contextul pandemiei de COVID-19) 
• Anexa G: Confirmarea necesității imperative de a solicita un serviciu medical 
• Anexa H: Confirmation of absolute medical necessity to use medical service 
• Anexa I: Vaccinuri acceptate în conformitate cu art. 2 paragraful 3 
• Formular Pre Travel Clearance în limba germană 
• Formular Pre Travel Clearance în limba engleză 

(19.05.2021, 10:00) 

Care sunt documentele acceptate ca dovadă în sensul regulii celor 3 V (verificare, 
vindecare, vaccinare)? 
Certificatele medicale servesc ca dovadă că titularul 

• a prezentat un rezultat negativ la testul biologic molecular (de ex. test PCR) sau la 
testul antigen SARS-CoV-2 sau 

• a fost vaccinat împotriva coronavirusului sau 
• s-a vindecat după o infecție cu SARS-CoV-2. 

Certificatele trebuie prezentate în limba germană sau engleză, conform Anexelor C sau D. 
Mai jos găsiți condițiile de valabilitate pentru fiecare dintre aceste dovezi. 

Certificatele de vaccinare, adeverințele de vindecare, precum și adeverințele de testare 
sunt asimilate cu acestea, dacă sunt emise în limba germană sau engleză. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=1&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=2%252f1&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=2%252f2&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=3&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=4&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=5&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=5&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=6&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=6&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=7&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=8&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=9&Uebergangsrecht=
https://entry.ptc.gv.at/
https://entry.ptc.gv.at/en.html
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Rezultatele testelor își pierd valabilitatea pentru intrarea în țară dacă recoltarea probei 
pentru un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 (de ex. test PCR) a avut loc cu mai 
mult de 72 de ore înainte de momentul intrării sau cu mai mult de 48 de ore mai înainte în 
cazul unui test antigen SARS-CoV-2. 

ATENȚIE: dacă intrarea are loc în mod regulat (navetă) dintr-o țară care nu este listată în 
Anexa B1 sau care figurează printre celelalte state, rezultatul testului este valabil timp de 
7 zile de la momentul recoltării probei, în condițiile deplasării regulate în Austria. Dacă na-
veta are loc dintr-un stat sau teritoriu care figurează în Anexa B1 sau dintr-un stat sau teri-
toriu terț, rezultatul testului în contextul intrării regulate pe teritoriul Austriei este valabil 
doar 72 de ore de la recoltarea probei. Această prevedere se aplică și dacă în ultimele 10 
zile înainte de a intra în Austria, persoana respectivă s-a aflat într-unul dintre aceste state 
sau teritorii. 

Un document referitor la vaccinarea cu unul dintre vaccinurile menționate în Anexa I a 
Ordonanței cu privire la intrarea pe teritoriul austriac în contextul pandemiei de COVID-19 
are valoare de certificat de vaccinare dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: 

• prima vaccinare a fost efectuată în urmă cu 22 de zile, dar nu cu mai mult de trei luni 
în urmă, sau 

• administrarea celei de-a doua doze de vaccin a avut loc cu cel mult nouă luni în urmă 
sau 

• în cazul imunizării cu un vaccin pentru care nu este necesară decât o singură doză, 
vaccinul a fost administrat cu 22 de zile în urmă, dar cu cel mult nouă luni în urmă, sau 

• vaccinare, cu condiția ca aceasta să fi avut loc cu cel puțin 21 de zile după obținerea 
unui rezultat pozitiv la un test biologic molecular SARS-CoV-2 sau după emiterea 
dovezii privind prezența anticorpilor neutralizanți, iar vaccinarea să fi avut loc cu cel 
mult nouă luni în urmă. 

Adeverința de vindecare este un atestat medical sau oficial, care confirmă că în ultimele 
șase luni persoana respectivă s-a vindecat de infecția cu SARS-CoV-2, fapt confirmat de 
testul molecular biologic (de ex. test PCR). O dovadă a prezenței anticorpilor neutralizanți, 
nu mai veche de trei luni, echivalează cu o astfel de adeverință. 

(19.05.2021, 10:00) 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=9&Uebergangsrecht=
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Ordonanța cu privire la intrarea pe teritoriul austriac în contextul pandemiei de 
COVID-19 este valabilă și pentru copii?  
Da. Totuși, pentru copiii care călătoresc sub supravegherea unui adult se aplică un regim 
simplificat. Astfel, la intrarea pe teritoriul austriac, copiii cu vârsta de până la zece ani 
inclusiv sunt scutiți de obligația de a aduce dovezi în conformitate cu regula celor 3 V. În 
cazul măsurii de carantinare, aceasta se consideră încheiată la încheierea carantinei 
adultului însoțitor. În orice caz, și pentru copil este obligatorie înregistrarea electronică 
Pre Travel Clearance. 

Pentru toți copiii care călătoresc neînsoțiți se aplică cerințele obișnuite cu privire la 
intrarea în țară, cum ar fi înregistrarea Pre Travel Clearance, testarea și carantinarea. 

Pentru minorii cu vârsta între 10 și 18 ani care intră pe teritoriul Austriei fără certificat de 
vaccinare sau adeverință de vindecare, în timp ce adultul însoțitor dispune de un ase-
menea certificat, este necesară prezentarea la intrarea în țară a unui rezultat negativ la 
testare/a unei adeverințe medicale atestând rezultatul negativ la testare. Dacă un 
asemenea document nu poate fi prezentat, trebuie efectuată testarea în termen de 24 de 
ore de la intrarea în țară. 

ATENȚIE: în cazul persoanelor care vin dintr-un stat listat în Anexa B2 reglementările 
respective li se aplică și copiilor. 

(19.05.2021, 10:00) 

Când se consideră că intrarea pe teritoriul austriac se face în scop profesional? 
Se consideră că intrarea pe teritoriul Austriei este în scop profesional dacă este direct 
legată de activitatea profesională. Și revenirea pe teritoriul Austriei după părăsirea țării în 
scopuri profesionale se consideră a fi tot în scop profesional. Justificarea motivelor 
profesionale ale călătoriei poate fi reprezentată, de exemplu, de confirmări din partea 
angajatorului, avize de expediție, confirmări de comandă, confirmarea datei unui interviu 
etc. În orice caz, pentru actele doveditoare trebuie luată în considerare și componenta de 
timp, de exemplu astfel de confirmări nu pot justifica o ședere de câteva săptămâni dacă 
perioada programată era de numai 3 zile. Astfel de confirmări ar trebui să conțină data, 
respectiv durata programării, sau în cazul angajării într-un nou loc de muncă, începutul 
relației de muncă/serviciu. 
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(19.05.2021, 10:00) 

Unde se pot adresa cetățenii austrieci din străinătate pentru soluționarea 
întrebărilor și problemelor lor? 
Cetățenii austrieci aflați în străinătate și care au nevoie de asistență consulară pe 
probleme de coronavirus trebuie să se adreseze misiunii diplomatice respective. Găsiți 
numărul serviciului de permanență asigurat 24 h/24 h pe site-ul respectivei misiuni diplo-
matice. Pentru asistență medicală este responsabil ofițerul medical al misiunii diplomatice 
(poate fi de asemenea găsit pe website). 

Aplicația Serviciului de afaceri externe conține toate datele de contact ale 
reprezentanțelor Austriei din întreaga lume. 

În Centrala din Viena responsabil pentru astfel de probleme este Serviciul cetățenesc. 
Recomandarea este însă ca cetățenii austrieci din străinătate să contacteze întotdeauna 
mai întâi misiunea diplomatică respectivă. Pentru situații de urgență, cetățenii austrieci 
din străinătate pot apela Serviciul cetățenesc din cadrul Ministerul Afacerilor Externe în 
fiecare zi, non-stop, la numărul de telefon +43 190 115 - 4411. 

(19.05.2021, 10:00) 

Unde pot găsi informații și avertizări de călătorie?  
Toate informațiile de călătorie ale Ministerului de Externe sunt disponibile la adresa 
www.bmeia.gv.at. 

(19.05.2021, 10:00) 

Intrarea pe teritoriul Austriei dintr-un stat aflat pe lista din Anexa A 

În anumite țări există un risc foarte scăzut de infecție cu SARS-CoV-2. Ministerul 
Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorilor 
evaluează aceste state la intervale regulate pentru a permite călătoria către 
acestea în cele mai bune condiții posibile. 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/reiseregistrierung/
www.bmeia.gv.at
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Se consideră că intrarea în Austria se face dintr-o țară din Anexa A dacă 

• statul din care are loc călătoria figurează în Anexa A și 
• dacă în ultimele zece zile persoana respectivă s-a aflat exclusiv într-un stat din 

lista din Anexa A sau în Austria. 
În prezent lista acestor state cuprinde Andorra, Australia, Belgia, Bulgaria, 
Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, Principatul Lichtenstein, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Monaco, Noua Zeelandă, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Singapore, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Elveția, Coreea de Sud, Republica Cehă, Ungaria și Vaticanul. 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Ce reglementări se aplică la intrarea dintr-un stat aflat pe lista din Anexa A?  
În cazul intrării dintr-un stat listat în Anexa A sunt obligatorii următoarele măsuri: 

• Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
Aceasta se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Austriei. În 
cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat în format digital sau tipărit. 
Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 

• Acte doveditoare în sensul regulii celor 3 V 
La intrarea în Austria trebuie să aveți la dumneavoastră un rezultat negativ valabil la 
testare, un certificat de vaccinare sau o adeverință de însănătoșire, respectiv un certificat 
medical care să ateste aceasta. Aceste documente trebuie să fie emise în limba germană 
sau engleză. La solicitarea autorității, aceste documente trebuie prezentate la frontieră. 

În cazul în care călătoriți fără un certificat medical, un rezultat la testare, certificat de 
vaccinare sau adeverință de vindecare valabile, imediat după intrare, și anume în termen 
de 24 de ore, trebuie efectuat un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test 
antigen SARS-CoV-2. 

(19.05.2021, 10:00) 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=1&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=1&Uebergangsrecht=
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Cum se face selecția statelor din Anexa A?  
Decizia cu privire la ce state sunt listate în Anexa A a Ordonanței cu privire la intrarea pe 
teritoriul austriac face obiectul unui proces îndelungat care implică experți din cadrul Min-
isterului Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorilor, pre-
cum și recomandări din partea UE și ECDC. 

Evaluarea se realizează în funcție de diverși indicatori cum ar fi rata de incidență pe 14 
zile, numărul de teste efectuate, precum și rata de pozitivitate a acestora și tendința 
curentă. Pe lângă aceasta se utilizează și criterii calitative, cum ar fi rapoartele primite de 
la misiunile diplomatice ale statelor. Evaluarea statelor UE se orientează după 
Recomandarea 2020/1475 a Consiliului și Recomandarea 2020/912 a Consiliului pentru 
evaluarea țărilor terțe. 

(19.05.2021, 10:00) 

Intrarea din statele UE/SEE, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și 
Vatican, dacă acestea figurează în Anexa B1 

Statele membre ale Spațiului Economic European, precum și statele individuale 
care au acorduri bilaterale se caracterizează prin libertatea de circulație a 
persoanelor. Cu toate acestea, situația epidemiologică din unele dintre aceste țări 
impune măsuri mai drastice cu privire la intrarea pe teritoriul național austriac. 

Aceste state includ: Croația, Lituania, Olanda, Suedia și Cipru. 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Ce reguli sunt valabile în cazul statelor UE/SEE, pentru Elveția, Andorra, Monaco, San 
Marino și Vatican, dacă acestea figurează în Anexa B1?  
• Intrarea ca persoană vaccinată sau vindecată 
Este obligatorie înregistrarea electronică prealabilă (Pre Travel Clearance). La intrarea în 
Austria trebuie să aveți la dumneavoastră un certificat de vaccinare sau o adeverință de 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=1&Uebergangsrecht=
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însănătoșire valabilă, respectiv un certificat medicală care să ateste aceasta. În această 
situație nu se impune măsura de carantinare. 

• Intrarea în țară ca persoană testată 
Este obligatorie înregistrarea electronică prealabilă (Pre Travel Clearance). După intrarea 
în Austria există obligația carantinării timp de zece zile. Cel mai devreme în a cincea zi 
După intrarea în țară - ziua de intrare este considerată ziua „zero” - se poate efectua un 
test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen SARS-CoV-2. Dacă rezultatul 
acestuia este negativ, carantina poate fi încheiată mai devreme. 

• Intrarea în țară fără adeverință medicală, respectiv rezultat la testare valabil 
Persoanele care călătoresc fără o adeverință medicală, respectiv rezultat la testare valabil, 
trebuie să efectueze neîntârziat după intrarea în țară - în orice caz în termen de 24 de ore 
- un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen SARS-CoV-2. În plus, se 
impune carantinarea pe o perioadă de zece zile. Cel mai devreme în a cincea zi După 
intrarea în țară - ziua de intrare este considerată ziua „zero” - se poate efectua un test 
biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen SARS-CoV-2. Dacă rezultatul 
acestuia este negativ, carantina poate fi încheiată mai devreme. 

(19.05.2021, 10:00) 

Ce categorii beneficiază de o relaxare a condițiilor la intrarea în Austria din statele 
UE/SEE, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican, dacă acestea figurează în 
Anexa B1?  
Următoarele categorii de persoane beneficiază de o relaxare a condițiilor de intrare în 
țară: 

• personalul de intervenție umanitară, 
• persoanele care intră în Austria în scop profesional (sunt incluși aici, de ex. și îngrijito-

rii permanenți, dar nu și navetiștii care fac deplasări regulate), 
• un însoțitor, în cazul intrării în țară din motive medicale, 
• persoanele care trebuie să se conformeze unei obligații judiciare sau impuse de 

autorități, de exemplu citarea la ședințe de judecată, 
• persoanele care posedă un act de identitate cu fotografie în conformitate cu articolul 

95 din Legea privind poliția pentru străini - FPG 2005 (diplomați acreditați în Austria). 
Cartea de identitate trebuie prezentată la intrarea în țară. 
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La intrarea în țară trebuie să respectați următoarele reglementări: 

• Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
Aceasta se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Austriei. În 
cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat în format digital sau tipărit. 
Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 

• Acte doveditoare în sensul regulii celor 3 V 
Intrarea în țară în baza unui certificat medical, rezultat la testare, certificat de vaccinare 
sau adeverințe de însănătoșire valabil(e) este posibilă fără carantină. În absența oricăreia 
dintre aceste dovezi se impune carantinarea pe o perioadă de zece zile. În orice moment 
după intrarea în țară poate fi efectuat un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un 
test antigen SARS-CoV-2. Dacă rezultatul acestuia este negativ, carantina poate fi 
încheiată. 

(19.05.2021, 10:00) 

Intrarea în Austria din state care figurează în Anexa B2 

Statele cu o incidență ridicată a variantelor de virus sunt listate în Anexa B2. În 
general, pentru persoanele din aceste țări este în vigoare interdicția de a intra pe 
teritoriul Austriei, existând doar câteva excepții. 

Aceste state includ: Brazilia, India și Africa de Sud 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Care categorii au totuși permisiunea de a intra pe teritoriul național, venind din 
țările care figurează în Anexa B2, în pofida interdicției de intrare?  
Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la interdicția de a intra pe teritoriul 
Austriei: 
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• cetățenii austrieci, cetățenii UE/SEE și persoanele care locuiesc cu în aceeași 
gospodărie cu aceștia. 

• cetățenii elvețieni precum și persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie cu aceștia, 
• persoanele având domiciliul sau reședința obișnuită în statele UE/SEE sau Andorra, 

Monaco, San Marino, Vatican sau Elveția și persoanele care locuiesc în aceeași gospo-
dărie cu aceștia. 

• posesorii unei vize D emise de Austria sau ai unui act de identitate cu fotografie în 
conformitate cu articolul 5 din Legea cu privire la reședința oficială publicată în 
Monitorul Oficial al Austriei BGBl. I Nr. 54/2021. 

• persoanele care, în baza unui permis de ședere, a unui titlu de ședere sau unui docu-
ment ce atestă dreptul de ședere în conformitate cu Legea privind rezidența și șe-
derea, BGBl. I Nr. 100/2005 sau cu Legea azilului din 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, au 
dreptul să stea în Austria. 

• persoanele care dețin o confirmare a cererii în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 
din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO. L nr. 29 din 
31.01.2020 S 7 (Acordul de retragere). 

• membrii personalului misiunilor diplomatice sau al reprezentanțelor consulare și per-
soanele care locuiesc împreună cu aceștia în aceeași gospodărie. 

• angajații organizațiilor internaționale și persoanele care locuiesc cu aceștia în aceeași 
gospodărie. 

• persoanele care au un raport de serviciu cu o autoritate regională internă sau cu o cor-
porație internă de drept public și al căror loc de muncă este în străinătate sau al căror 
serviciu se desfășoară în străinătate, în măsura în care activitatea acestei corporații în 
străinătate este în interesul Republicii Austria 

• persoanele care intră în țară în scop profesional. 
• persoanele care intră în țară pentru a începe sau a-și continua studiile sau pentru a 

face cercetare. 
• persoanele care intră în țară pentru a participa la activități curiculare. 

Acestor persoane li se aplică la intrarea în țară următoarele reguli: 

• Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
Aceasta se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Austriei. În 
cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat în format digital sau tipărit. 
Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 
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• Prezentarea unui rezultat negativ la testul biologic molecular (de ex. testul PCR) 
pentru SARS-CoV-2 prin intermediul unui certificat medical sau al unui certificat de 
testare emis în limba germană sau engleză 

La intrarea în țară trebuie să prezentați un certificat medical sau un rezultat negativ la tes-
tul biologic molecular (de ex. test PCR), în limba germană sau engleză, pentru care recol-
tarea probei a avut loc cu cel mult 72 de ore în urmă. Dacă nu se poate face dovada 
testului biologic molecular SARS-CoV-2 necesară pentru intrarea în țară, testul trebuie 
efectuat imediat după intrare, în termen de 24 de ore de la intrarea pe teritoriul Austriei. 

ATENȚIE: se interzice intrarea în țară a persoanelor care nu sunt cetățeni UE (inclusiv 
cetățeni austrieci) /SEE sau elvețieni și care nu își au domiciliul sau reședința obișnuită în 
Austria, care nu prezintă testul biologic molecular (de ex. test PCR). 

• Începerea imediată a unei perioade de carantină de zece zile 
Se instituie imediat o perioadă de carantină de zece zile care nu poate fi încheiată decât în 
urma unui test biologic molecular cu rezultat negativ (de ex. test PCR), începând cu a 
cincea zi de la intrarea în țară. Ziua intrării pe teritoriul Austriei se consideră „ziua zero”. 

(19.05.2021, 10:00) 

Ce categorii beneficiază de o relaxare a condițiilor la intrarea în țară, având 
permisiunea să intre în Austria din statele ce figurează în Anexa B2, în pofida 
interdicției de intrare?  
Următoarele categorii de persoane beneficiază de o relaxare a condițiilor de intrare în 
Austria: 

• personalul de intervenție umanitară, 
• persoanele care călătoresc în scop profesional, pentru a vizita o instituție inter-

națională în sensul articolului 2 punctul 1 din Legea cu privire la reședința oficială, 
• un însoțitor, în cazul intrării în țară din motive medicale, conform articolului 6, 
• persoanele care călătoresc pentru a se conforma unei obligații judiciare sau impuse de 

autorități, cum ar fi de exemplu prezentarea în urma citării la ședințe de judecată, 
• posesorii unui act de identitate cu fotografie în conformitate cu articolul 5 din Legea 

cu privire la reședința oficială publicată în Monitorul Oficial al Austriei BGBl. I Nr. 
54/2021. 
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Acestor persoane li se aplică la intrarea în țară următoarele reguli: 

• Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
Aceasta se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Austriei. În 
cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat în format digital sau tipărit. 
Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 

• Prezentarea unui rezultat negativ la testul biologic molecular (de ex. testul PCR) 
pentru SARS-CoV-2 prin intermediul unui certificat medical sau al unui certificat de 
testare emis în limba germană sau engleză 

La intrarea în țară trebuie să prezentați un certificat medical sau un rezultat negativ la tes-
tul biologic molecular (de ex. test PCR), în limba germană sau engleză, pentru care recol-
tarea probei a avut loc cu cel mult 72 de ore în urmă. În cazul în care o astfel de dovadă nu 
poate fi prezentată, se instituie imediat o perioadă de carantină de zece zile care nu poate 
fi încheiată decât în urma unui test biologic molecular cu rezultat negativ (de ex. test PCR), 
începând cu ziua a cincea de la intrarea în țară. Ziua intrării pe teritoriul Austriei se consid-
eră „ziua zero”. 

ATENȚIE: se interzice intrarea în țară a persoanelor care nu sunt cetățeni UE (inclusiv 
cetățeni austrieci) /SEE sau elvețieni și care nu își au domiciliul sau reședința obișnuită în 
Austria, care nu prezintă testul biologic molecular (de ex. test PCR). 

(19.05.2021, 10:00) 

Intrarea din alte state care nu figurează în anexa A sau B2 

Intrarea pe teritoriul Austriei din alte state sau teritorii care nu figurează în Anexa 
A sau B2 este în principiu interzisă. Alte state sau teritorii sunt toate statele non-
UE sau non-SEE. Există totuși excepții de la această regulă. Astfel, pentru anumite 
categorii de persoane intrarea pe teritoriul Austriei este permisă în baza cerințelor 
obișnuite cu privire la călătorie sau chiar a condițiilor relaxate de intrare în țară. 
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Întrebări frecvente și răspunsuri 

Ce categorii au totuși permisiunea de a intra pe teritoriul național, venind din alte 
state care nu figurează în Anexa A, în pofida interdicției de intrare?  
Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la interdicția de a intra pe teritoriul 
Austriei: 

• cetățenii austrieci, cetățenii UE/SEE și persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie 
cu aceștia, 

• cetățenii elvețieni precum și persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie cu aceștia, 
• persoanele având domiciliul sau reședința obișnuită în statele UE/SEE sau Elveția, 

Andorra, Monaco, San Marino, Vatican, precum și persoanele care locuiesc în aceeași 
gospodărie cu aceștia, 

• persoanele care dețin o confirmare a cererii în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 
din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Acordul de 
retragere), 

• persoanele care, în baza unui permis de ședere, a unui titlu de ședere sau unui 
document ce atestă dreptul de ședere în conformitate cu Legea privind rezidența și 
șederea, au dreptul să stea în Austria, 

• membrii personalului misiunilor diplomatice sau al reprezentanțelor consulare și 
persoanele care locuiesc împreună cu aceștia în aceeași gospodărie, 

• angajații organizațiilor internaționale și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia 
în aceeași gospodărie, 

• persoanele care au un raport de serviciu cu o autoritate regională internă sau cu o 
corporație internă de drept public și al căror loc de muncă este în străinătate sau al 
căror serviciu se desfășoară în străinătate, în măsura în care activitatea acestei 
corporații în străinătate este în interesul Republicii Austria, 

• persoanele care intră în țară pentru a începe sau a-și continua studiile sau pentru a 
face cercetare la o universitate sau instituție de învățământ superior austriacă, 

• persoanele care intră în țară pentru a participa la activități curiculare. 
• Intrarea în țară este reglementată de următoarele prevederi: 
• Intrarea ca persoană vaccinată sau vindecată 

Este obligatorie înregistrarea electronică prealabilă (Pre Travel Clearance). La intrarea în 
Austria trebuie să aveți la dumneavoastră un certificat de vaccinare sau o adeverință de 
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însănătoșire valabilă, respectiv un certificat medicală care să ateste aceasta. În această 
situație nu se impune măsura de carantinare. 

• Intrarea în țară ca persoană testată 
Este obligatorie înregistrarea electronică prealabilă (Pre Travel Clearance). După intrarea 
în Austria există obligația carantinării timp de zece zile. Cel mai devreme în a cincea zi 
După intrarea în țară - ziua de intrare este considerată ziua „zero” - se poate efectua un 
test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen SARS-CoV-2. Dacă rezultatul 
acestuia este negativ, carantina poate fi încheiată mai devreme. 

Persoanele care călătoresc fără o adeverință medicală, respectiv rezultat la testare valabil, 
trebuie să efectueze neîntârziat după intrarea în țară - în orice caz în termen de 24 de ore 
- un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen SARS-CoV-2. 

(19.05.2021, 10:00) 

Ce categorii de persoane beneficiază de o relaxare a condițiilor la intrarea în țară, 
putând să intre pe teritoriul austriac din alte state care nu figurează în Anexa A? 
Următoarele categorii de persoane sunt exceptate în continuare de la interdicția de a intra 
pe teritoriul Austriei: 

• personalul de intervenție umanitară, 
• persoanele care intră în Austria în scop profesional (sunt incluși aici, de ex. și îngrijito-

rii permanenți, dar nu și navetiștii care fac deplasări regulate), 
• un însoțitor, în cazul intrării în țară din motive medicale, 
• persoanele care trebuie să se conformeze unei obligații judiciare sau impuse de 

autorități, de exemplu citarea la ședințe de judecată, 
• persoanele care posedă un act de identitate cu fotografie în conformitate cu articolul 

95 din Legea privind poliția pentru străini - FPG 2005 (diplomați acreditați în Austria). 

Aceste persoane trebuie să respecte următoarele reglementări: 

Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
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Aceasta se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Austriei. În 
cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat în format digital sau tipărit. 
Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 

• Acte doveditoare în sensul regulii celor 3 V 
Intrarea în țară în baza unui certificat medical, rezultat la testare, certificat de vaccinare 
sau adeverințe de însănătoșire valabil(e) este posibilă fără carantină. În absența oricăreia 
dintre aceste dovezi se impune carantinarea pe o perioadă de zece zile. În orice moment 
după intrarea în țară poate fi efectuat un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un 
test antigen SARS-CoV-2. Dacă rezultatul acestuia este negativ, carantina poate fi 
încheiată. 

(19.05.2021, 09:00) 

Intrarea în mod regulat (naveta) în Austria 

Deplasarea în Austria se consideră a fi navetă regulată dacă persoanele respective 
călătoresc în Austria cel puțin o dată pe lună 

• în scop profesional sau 
• pentru a participa la activități curiculare și studii sau 
• în scopuri familiale sau pentru a-și vizita partenera, respectiv partenerul de 

viață. 
Această încadrare se aplică și persoanelor care locuiesc în Austria și fac naveta în 
străinătate. 

La un control, navetiștii trebuie să poată face dovada că intră regulat pe teritoriul 
Austriei în acest scop. 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Ce reguli se aplică în cazul navetei?  
Intrarea regulată în țară este reglementată de următoarele cerințe: 
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• Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
Aceasta trebuie reînnoită la un interval de maxim 28 de zile, dacă datele relevante care 
trebuie furnizate nu s-au modificat în această perioadă. În caz contrar, înregistrarea 
pentru Pre Travel Clearance trebuie reînnoită ori de câte ori datele relevante se modifică. 
În cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat. Autenticitatea 
documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 

• Acte doveditoare în sensul regulii celor 3 V 
În cazul în care dovada se face prin intermediul unui test pentru SARS-CoV-2, momentul 
recoltării probei pentru un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen nu 
trebuie să fie cu mai mult de șapte zile în urmă (pentru statele din Anexa B1, proba 
trebuie să fi fost recoltată cu cel mult 3 zile în urmă). Dacă nu poate fi prezentat un 
rezultat negativ la testare, trebuie imediat efectuat un test (în termen de 24 de ore de la 
intrarea în țară) pe cheltuiala proprie. 

(19.05.2021, 10:00) 

Ce prevederi se aplică în cazul navetei din statele incluse în Anexa B2?  
Aplicarea regulamentului pentru navetiști nu este posibilă. 

(19.05.2021, 10:00) 

Excepții la intrarea pe teritoriul Austriei 

Ordonanța cu privire la intrarea pe teritoriul austriac în contextul pandemiei de 
COVID-19 prevede o relaxare a condițiilor de intrare pentru următoarele motive 
excepționale: 

• Deplasarea din motive medicale 
• Motive extrem de serioase de ordin familial 
• Alte excepții 
În situațiile ce reprezintă asemenea excepții intrarea în Austria este permisă din 
orice stat. 
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Întrebări frecvente și răspunsuri 

Care sunt regulile aplicabile pentru intrarea în țară din motive medicale? 
Intrarea în Austria este permisă fără restricții dacă are loc pentru a beneficia de servicii 
medicale absolut necesare furnizate în această țară. Această reglementare este valabilă 
pentru 

• cetățenii austrieci 
• persoanele supuse asigurării obligatorii de sănătate în Austria 
• persoanele care au primit aprobare pentru tratament în cadrul unei unități spitalicești 

din Austria 

Persoanele având domiciliul sau reședința obișnuită în Austria pot călători în străinătate 
fără restricții după ce au beneficiat de servicii medicale absolut necesare. 

La intrarea în țară trebuie prezentată confirmarea necesității imperative de a solicita un 
serviciu medical, în conformitate cu Anexa G (limba germană), respectiv Anexa H (limba 
engleză). 

Dacă serviciul respectiv este utilizat în Austria, trebuie prezentată și o confirmare a 
tratamentului din partea unei unități spitalicești austriece. 

(12.05.2021, 09:00) 

• Care sunt regulile aplicabile pentru intrarea în țară din motive extrem de serioase de 
ordin familial?  

Intrarea pe teritoriul austriac din motive imprevizibile, care nu suferă amânare, extrem de 
serioase de ordin familial (de ex. boli grave, decese, înmormântări, nașteri, îngrijirea 
persoanelor care au nevoie de sprijin în caz de urgență) este posibilă cu relaxarea 
condițiilor de intrare. La intrarea în țară trebuie respectate următoarele puncte: 

• Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance 
Aceasta se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Austriei. În 
cazul unui control al autorităților, formularul trebuie prezentat în format digital sau tipărit. 
Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul codului QR. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=7&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=8&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=8&Uebergangsrecht=
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• Acte doveditoare în sensul regulii celor 3 V 
Dacă nu poate fi prezentată nicio dovadă, trebuie efectuat imediat (în termen de 24 de 
ore de la intrarea în țară) un test biologic molecular (de ex. test PCR) sau un test antigen 
SARS-CoV-2, pe propria cheltuială. Intrarea pe teritoriul Austriei dintr-un stat aflat pe lista 
din Anexa B2 nu este permis decât testul biologic molecular (de ex. test PCR). 

ATENȚIE: pentru intrarea pe teritoriul austriac în legătură cu alte evenimente familiale 
importante, care pot fi planificate (de ex. nunți, botezuri, petreceri de ziua de naștere, 
vizita fără caracter regulat a partenerei, respectiv partenerului de viață) cerințele în 
vigoare pentru statul/teritoriul respectiv se aplică ca regulă generală pentru intrarea în 
Austria. 

(19.05.2021, 10:00) 

Ce alte excepții sunt valabile în cazul intrării pe teritoriul Austriei?  
Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la cerințele Ordonanței cu privire la 
intrarea pe teritoriul austriac în contextul pandemiei de COVID-19 la intrarea și reintrarea 
în țară: 

• persoanele care se deplasează în cadrul tranzitului de mărfuri și de persoane, cu 
condiția ca ieșirea din țară să fie asigurată, 

• persoanele care intră în țară din motive imperioase legate de îngrijirea animalelor sau 
pentru măsuri de agricultură și silvicultură strict necesare în cazuri individuale, 

• persoanele care intră în țară în cadrul unei călătorii rutiere/unui zbor de transbordare 
cu caracter profesional, 

• persoanele care se deplasează în interesul imperativ al Republicii Austria, 
• pasagerii aflați în tranzit, respectiv persoanele care călătoresc prin Austria fără escală, 
• persoanele care intră în țară pentru a efectua o călătorie rutieră, respectiv un zbor de 

repatriere, 
• persoanele care vin din Austria și care tranzitează fără oprire un teritoriu străin pentru 

a ajunge la destinația din Austria, 
• persoanele care se deplasează în vehicule de urgență în sensul articolului 26 din Codul 

rutier - StVO sau în vehicule ale serviciului public în sensul articolului 26a din StVO, 
• persoanele care au drept destinație comunitățile Vomp-Hinterriss, Mittelberg (Klein-

walsertal) și Jungholz. 
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În aceste cazuri, cerințele privind intrarea în țară, cum ar fi înregistrarea pentru Pre Travel 
Clearance, regula celor 3 V și măsura de carantină nu se mai aplică. 

(19.05.2021, 10:00) 

Pre Travel Clearance 

Multe cazuri de infectare sunt direct legate de călătorii. Din acest motiv trebuie 
susținută și în acest context urmărirea contactelor - contact tracing. În acest scop 
se utilizează și experiența altor state membre UE. 

Pentru ca toate informațiile necesare la deplasare să fie disponibile, în special 
pentru monitorizarea carantinei și pentru urmărirea persoanelor de contact, toate 
persoanele care intră pe teritoriul Austriei trebuie să completeze anumite 
informații într-un formular digital. Acesta se referă în principal la adresa reședinței 
sau locului de carantinare, precum și la țările în care persoana respectivă s-a aflat 
în ultimele zece zile. Formularul Pre Travel Clearance servește exact acestui scop. 

Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance este disponibilă în limba germană și în 
limba engleză. 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Ce informații sunt solicitate la înregistrarea pentru Pre Travel Clearance?  
La înregistrare trebuie furnizate următoarele date: 

• prenume și nume de familie, 
• data nașterii, 
• adresa de e-mail, 
• adresa reședinței sau domiciliului din Austria, respectiv adresa de carantină, dacă este 

diferită, 
• data intrării în Austria, 
• eventual data plecării din Austria, 

https://entry.ptc.gv.at/
https://entry.ptc.gv.at/en.html
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• specificarea țărilor în care persoana s-a aflat în ultimele 10 zile înainte de intrarea pe 
teritoriul austriac. 

(12.05.2021, 09:00) 

Când trebuie efectuată înregistrarea pentru Pre Travel Clearance?  
Înregistrarea prin intermediul formularului Pre Travel Clearance este posibilă cu cel mult 
72 de ore înainte de călătoria planificată în Austria. 

(12.05.2021, 09:00) 

Obligația de înregistrare se aplică și persoanelor care au fost deja imunizate (după 
vaccinare, respectiv vindecare)?  
Da. Înregistrarea cu Pre Travel Clearance și, după caz, măsura de carantinare sunt 
obligatorii chiar și în cazul persoanelor deja vaccinate sau care s-au vindecat după o 
infecție cu SARS-CoV-2. 

(12.05.2021, 09:00) 

Cum primesc o confirmare a înregistrării?  
După înregistrarea la acest link la formularul online Pre Travel Clearance (în limba 
engleză), formularul poate fi descărcat. Formularul va fi de asemenea trimis prin e-mail la 
adresa specificată. 

(12.05.2021, 09:00) 

Când trebuie să prezint un formular Pre Travel Clearance?  
Documentul trebuie prezentat autorităților la cerere, astfel încât acestea să poată verifica 
dacă datele furnizate sunt corecte. Autenticitatea documentului poate fi verificată prin in-
termediul codului QR. 

(12.05.2021, 09:00) 

https://entry.ptc.gv.at/en.html
https://entry.ptc.gv.at/en.html
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În ce format trebuie prezentat formularul Pre Travel Clearance? 
Cel mai bine este să aveți asupra dumneavoastră documentul în format digital. Dacă acest 
lucru nu este posibil, îl puteți prezenta și în format tipărit. Prezentarea codului QR pe 
dispozitivele mobile - cum ar fi smartphone-urile - nu servește decât pentru verificarea de 
către organele de control și nu înlocuiește documentul. 

Dacă înregistrarea prin intermediul formularului electronic nu este posibilă, poate fi 
prezentat și formularul „Anexa E” (în limba germană), respectiv „Anexa F” (în limba eng-
leză), tipărit și completat. Acesta este apoi transmis de organele de control către 
autoritatea administrativă districtuală competentă. 

(12.05.2021, 09:00) 

Cât timp se păstrează datele furnizate într-un formular de înregistrare?  
Datele sunt stocate la autoritatea administrativă districtuală responsabilă pentru locul de 
reședință al persoanei, timp de 28 de zile de la data intrării în țară. După aceea datele vor 
fi șterse sau distruse. Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate 
cu prevederile RGPD. 

(12.05.2021, 09:00) 

Am completat formularul de înregistrare pentru Pre Travel Clearance, dar ulterior 
datele relevante s-au modificat. Este necesară corectarea lor?  
În cazul în care datele relevante specificate într-o înregistrare deja efectuate s-au modifi-
cat, trebuie să vă înregistrați din nou. La călătoria în Austria nu trebuie să luați cu dvs. 
decât formularul actualizat. 

(12.05.2021, 09:00) 

Când trebuie reînnoită înregistrarea pentru Pre Travel Clearance?  
Înregistrarea pentru Pre Travel Clearance înainte de călătoria în Austria este obligatorie 
pentru toate persoanele. Înregistrarea este valabilă pentru o singură persoană și o singură 
intrare în țară. Prin urmare, pentru fiecare nouă intrare în Austria este necesară o nouă 
înregistrare. Dacă datele relevante specificate se modifică după înregistrare, dar înainte de 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=5&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=6&Uebergangsrecht=
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a intra pe teritoriul Austriei, trebuie să reînnoiți înregistrarea cu datele actuale. La 
călătoria în Austria nu trebuie să luați cu dvs. decât formularul actualizat. 

Navetiștii care călătoresc în mod regulat în Austria cel puțin o dată pe lună trebuie să își 
reînnoiască înregistrarea Pre Travel Clearance doar la interval de 28 de zile sau mai 
înainte, dacă datele relevante se modifică. 

(12.05.2021, 09:00) 

Prezentarea unui rezultat negativ la testarea SARS-CoV-2 

Testarea regulată reprezintă un pilon important în lupta împotriva pandemiei de 
COVID-19. Astfel, persoanele infectate dar care nu prezintă simptome pot fi 
descoperite și izolate într-un stadiu incipient, rupând astfel lanțurile de infectare. 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Ce confirmări ale rezultatelor la testare sunt acceptate ca certificat de testare?  
Pentru intrarea pe teritoriul Austriei trebuie să aveți un certificat medical (Anexa C sau 
Anexa D) sau dovada în limba germană sau engleză a unui rezultat negativ valabil la testul 
SARS-CoV-2. În cazul unui test biologic molecular proba trebuie să fi fost recoltată cu cel 
mult 72 de ore în urmă, iar în cazul unui test antigen - cu cel mult 48 de ore în urmă. Dacă 
nu aveți un rezultat negativ la testare, trebuie să efectuați neîntârziat, adică în termen de 
24 de ore de la intrarea în țară, un test pe cheltuiala proprie. 

La intrarea în țară, sunt valabile rezultatele facilităților de testare oficiale din statele 
federale, ale farmaciilor sau rezultatele testelor emise în cursul testării săptămânale a 
grupurilor profesionale. Cu toate acestea, așa-numitele „auto-teste” nu constituie dovada 
unui rezultat negativ la testare. 

(12.05.2021, 09:00) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2020/445/ANL3/NOR40234209?ResultFunctionToken=eff81e60-9808-4eb9-a704-9dcbf82168be&Position=1&Sort=1%257cDesc&Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=19.05.2021&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2021-05-19&Artikel=&Paragraf=&Anlage=4&Uebergangsrecht=
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Cum se face verificarea dacă am un certificat medical sau un rezultat la testare în 
limba germană sau engleză?  
În cazul unui control, dovada unui rezultat negativ al testului trebuie prezentată organului 
de control respectiv. Acest lucru se poate întâmpla, de ex. în timpul controlului la frontieră 
sau ca parte a unui control în trafic etc. 

(12.05.2021, 09:00) 

Reglementări cu privire la carantină la intrarea pe teritoriul Austriei 

Pe lângă testarea SARS-CoV-2, carantina asigură întreruperea rapidă a lanțurilor 
de infectare și stăvilirea pandemiei de COVID-19. 

Drept urmare, ca regulă generală, după intrarea în țară se instituie o carantină de 
zece zile. Aceasta se poate încheia anticipat, cel mai devreme în a cincea zi a 
șederii (ziua intrării în țară reprezintă „ziua zero”) printr-un test biologic molecular 
negativ (de ex. test PCR) sau test antigen. 

Întrebări frecvente și răspunsuri 

Cine suportă costurile pentru testul PCR sau antigen pentru încheierea carantinei 
înainte de termen?  
Costurile testării se suportă personal. Testarea este posibilă în diverse laboratoare (PDF, 
299 KB). La nivel național, în Austria există însă o gamă largă de posibilități de testare 
gratuită. Mai multe informații pe această temă găsiți la Întrebări frecvente și răspunsuri: 
Austria testează. 

(12.05.2021, 09:00) 

Cum, unde și când este posibilă testarea gratuită?  
Testarea gratuită este posibilă cel mai devreme în a cincea zi după intrarea în Austria, prin 
intermediul unui test biologic molecular (de ex. PCR) sau al un test antigen. Ziua intrării pe 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:dc59bb9a-e2be-45c9-aebb-c8fcbe517124/Laborliste.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:dc59bb9a-e2be-45c9-aebb-c8fcbe517124/Laborliste.pdf
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Oesterreich-testet.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Oesterreich-testet.html
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teritoriul Austriei se consideră „ziua zero”. Pentru prelevarea probei este permis să 
părăsiți reședința sau locul de cazare, în pofida carantinei. Trebuie însă să aveți grijă să 
mențineți riscul de infectare cât mai redus posibil. 

Testarea este posibilă în diverse laboratoare (PDF, 299 KB). Costurile acestor testări se 
suportă personal. De altfel, la nivel național există în Austria o gamă largă de posibilități de 
testare gratuită. 

Mai multe informații pe această temă găsiți la Întrebări frecvente și răspunsuri: Austria 
testează. 

(12.05.2021, 09:00) 

Pot să părăsesc din nou Austria înainte de sfârșitul carantinei? 
Da. La părăsirea Austriei, carantina poate fi încheiată înainte de termen după mai puțin de 
zece zile. Trebuie însă să aveți grijă ca la plecare să mențineți riscul de infectare cât mai 
redus posibil (distanțare, mască FFP2 etc.). 

(12.05.2021, 09:00) 

 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:dc59bb9a-e2be-45c9-aebb-c8fcbe517124/Laborliste.pdf
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Oesterreich-testet.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Oesterreich-testet.html
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