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Ţara: Marea Britanie  

Condiţii de călătorie  

Întrebare: Răspuns: 

Cetățenilor RO este permisă intrarea în 

această țară ca turist?  

- Da, cu restricții 

- sunt obligate să se autoizoleze pentru o perioadă de 14 zile. 

- Încălcarea dispoziției privind autoizolarea este pedepsită cu amendă de până la 10.000 

GBP. 

Anglia a adoptat sistemul nivelurilor locale de alertă COVID („local COVID alert levels” sau „local 

lockdown”), care stabilesc informații pentru autoritățile locale, rezidenți și lucrători privind 

regulile de conduită și gestionarea focarelor de infecție din zonă. Se poate verifica nivelul de 

alertă dintr-o anumită zonă prin accesarea https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-

restrictions și introducerea codului poștal. 

 

Cetățenilor RO este permisă intrarea în 

această țară cu motive bine întemeiate? 

- Da, cu restricții 

 

Excepții privind restricțiile de călătorie:  

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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La intrarea în țară este necesară prezentarea 

unui test Covid? 

- Nu, dar sunt posibilități 

- Potrivit informațiilor comunicate public de către ministrul transporturilor, începând cu 5 

decembrie, pasagerii care sosesc în Anglia vor avea posibilitatea de a efectua un test 

pentru infecția cu SARS-CoV-2 la 4 zile de la sosire și, în cazul unui rezultat negativ, vor 

putea ieși din autoizolare. 

La intrarea în țară este obligatorie 

autoizolarea /carantina?   

- Da - pentru 14 zile 

Există documentație obligatorie pentru 

intrarea în această țară? 

- Da 

- este necesară furnizarea datelor de contact și informații privind țara/țările în 

care persoanele în cauză s-au aflat în ultimele 14 zile 

- Înainte de a călători, persoanele vor avea obligația de a indica adresa la care se 

vor autoizola și traseul de la frontieră la adresa respectivă, prin completarea 

unui formular online disponibil pe pagina www.gov.uk/uk-border-control. 

Este permisă călătoria în România din 

această țară, pentru cetățenii români? 

- Da, cu restricții  

- Cetățenii români care sosesc în Marea Britanie dintr-unul din statele care nu sunt incluse 

în lista de mai “travel corridors” sunt obligați să se autoizoleze pentru o perioadă de 10 

zile. 

Este permisă tranzitarea țării? - Da  

16. decembrie 2020: 

http://www.gov.uk/uk-border-control
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- Frontierele acestui stat rămân deschise. 

- Persoanele care sosesc dintr-un stat aflat pe lista statelor incluse în „travel corridor” care 

au făcut o oprire într-un alt stat care nu este cuprins în această listă pot fi exceptați de la 

măsura izolării dacă niciunul din pasageri nu a coborât din vehicul și dacă în vehicul nu au 

urcat pasageri noi. 

- În cazul tranzitului printr-o țară care nu este scutită, este necesară autoizolarea timp de 

14 zile. De exemplu, dacă persoanele în cauză ajung în Marea Britanie dintr-o țară care 

este scutită (de exemplu Grecia), dar au călătorit acolo acum 4 zile venind dintr-o țară 

care nu este scutită (de exemplu România), trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile. 

- În cazul unei călătorii în Marea Britanie pentru mai puțin de 14 zile, este necesară 

autoizolarea pe durata sejurului. 

Care sunt coridoarele de tranzit? https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors 

Pentru călătorii care tranzitează această 

țară, ce condiții se recomandă a fi 

respectate?  

-  În cazul tranzitului printr-o țară care nu este scutită, este necesară autoizolarea timp de 

14 zile. De exemplu, dacă persoanele în cauză ajung în Marea Britanie dintr-o țară care 

este scutită (de exemplu Grecia), dar au călătorit acolo acum 4 zile venind dintr-o țară 

care nu este scutită (de exemplu România), trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile. 

În cazul unei călătorii în Marea Britanie pentru mai puțin de 14 zile, este necesară autoizolarea 

pe durata sejurului. 

Pagini (link-uri) utile cu privire la condițiile 

de călătorie și de tranzit 

www.mae.ro 

www.bbc.com 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
http://www.mae.ro/
http://www.bbc.com/
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www.gov.uk   

Măsuri Generale  

Întrebare: Răspuns: 

Măsuri interne de limitare /restricții 15. ianuarie 2021: 

Începând cu data de 18 ianuarie 2021, ora 4:00 a.m. (oră locală), toți pasagerii care sosesc 

în Anglia din străinătate trebuie să prezinte, inclusiv la îmbarcarea în trenuri, feriboturi sau 

aeronave, un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 

maximum 3 zile anterior intrării în Anglia.  Sunt acceptate testele moleculare, de tip reacție în 

lanț a polimerazei (PCR) sau tehnologii derivate, inclusiv teste de amplificare izotermă mediată 

prin buclă (LAMP) sau teste antigen, spre exemplu un test efectuat cu un dispozitiv cu flux 

lateral. Rezultatul testului negativ trebuie să fie redactat în original în limba engleză, franceză sau 

spaniolă, nefiind acceptate traduceri. Testul trebuie să îndeplinească standarde de performanță 

de specificitate ≥97%, sensibilitate ≥80% la sarcini virale peste 100.000 de copii/ml. Călătorii 

trebuie să prezinte certificatul care atestă rezultatul negativ al testului în original, fiind necesar 

ca acesta să includă următoarele informații: numele persoanei testate (cum apare în documentul 

de călătorie), data nașterii sau vârsta, rezultatul testului, data prelevării sau recepționării probei, 

numele laboratorului care a efectuat testul, datele de contact ale acestuia, precum și numele 

dispozitivului de testare. 

http://www.gov.uk/
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Sunt exceptați de la această măsură: minorii sub 11 ani; persoanele care sosesc din Scoția, Țara 

Galilor, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Ascension, Fauklandm 

St. Helena;  transportatorii; echipajul aerian, maritim și feroviar; persoanele care sosesc din 

Antigua și Barbuda, St. Lucia, Barbados înainte de 21 ianuarie, ora 4 a.m.; persoanele care se 

deplasează în Anglia pentru urgențe medicale și nu dispun de timpul necesar efectuării testului; 

persoanele care pot dovedi cu acte medicale că se află în imposibilitatea de a fi testate; 

marinarii, comandanții inspectori și topografi ai navelor; muncitorii tehnici specialiști care 

efectuează lucrări de urgență; oficialii de frontieră; lucrătorii sistemului de tuneluri ale Canalului 

Mânecii; inspectorii aviației civile; persoanele care transportă celule umane și produse sangvine. 

De asemenea, în anumite condiții pot fi exceptați: personalul de apărare; forțele și contractorii 

guvernamentali, oficialii guvernamentali străini, oficialii guvernamentali britanici care desfășoară 

activități esențiale de stat, activități guvernamentale esențiale sau poliție esențială. Informații 

suplimentare privind toate categoriile de persoane exceptate pot fi consultate 

la: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-

uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules. Până la acest 

moment, autoritățile britanice nu au comunicat dacă măsurile se vor aplica și persoanelor aflate 

în tranzit. 

 

Operatorii care asigură servicii de transport de persoane au obligația de a verifica dacă pasagerii 

dețin un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 3 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
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zile anterior intrării pe teritoriul Angliei. Nerespectarea măsurii de a prezenta un test negativ 

pentru infecția cu SARS-CoV-2 la sosirea în Anglia se pedepsește cu amendă de 500 lire sterline. 

Informațiile disponibile la acest moment pot fi consultate la pagina de 

internet: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-

england?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae  

   

Până la acest moment, autoritățile din Irlanda de Nord și Țara Galilor nu au anunțat adoptarea 

noilor măsuri. 

 

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, ora 4:00 a.m. (oră locală), toți pasagerii care sosesc 

în Scoția din străinătate trebuie să prezinte, inclusiv la îmbarcarea în trenuri, feriboturi sau 

aeronave, un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 

maximum 3 zile anterior intrării în Scoția.  Sunt acceptate testele moleculare, de tip reacție în 

lanț a polimerazei (PCR) sau tehnologii derivate, inclusiv teste de amplificare izotermă mediată 

prin buclă (LAMP) sau teste antigen, spre exemplu un test efectuat cu un dispozitiv cu flux 

lateral. Rezultatul testului trebuie să fie în engleză, franceză sau spaniolă. Testul trebuie să 

îndeplinească standarde de performanță de specificitate ≥99%, sensibilitate ≥97% la sarcini virale 

peste 100.000 de copii/ml. Călătorii trebuie să prezinte certificatul care atestă rezultatul negativ 

al testului în original, fiind necesar ca acesta să includă următoarele informații: numele persoanei 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
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testate (cum apare în documentul de călătorie), data nașterii sau vârsta, rezultatul testului, data 

prelevării sau recepționării probei, numele laboratorului care a efectuat testul, datele de contact 

ale acestuia, precum și numele dispozitivului de testare. Sunt exceptați de la această măsură: 

minorii sub 10 ani; persoanele care sosesc din Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord, Republica 

Irlanda, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Ascension, Fauklandm St. Helena; persoanele care sosesc 

din Antigua și Barbuda, St. Lucia, Barbados înainte de 21 ianuarie, ora 4 a.m.; persoane care se 

deplasează în Scoția pentru urgențe medicale și nu dispun de timpul necesar efectuării testului; 

persoane care pot dovedi cu acte medicale că sunt în imposibilitatea de a fi testate; oficialii de 

frontieră; muncitorii sistemului de tuneluri ale Canalului Mânecii; transportatorii; echipajul 

aerian, maritim și feroviar; inspectorii aviației civile; persoanele care transportă celule umane și 

produse sangvine; marinarii, comandanții  inspectori și topografi ai navelor; muncitorii tehnici 

specialiști care efectuează lucrări de urgență. De asemenea, în anumite condiții: personalul de 

apărare; forțele și contractorii guvernamentali, oficialii guvernamentali străini, oficialii 

guvernamentali britanici care desfășoară activități esențiale de stat, activități guvernamentale 

esențiale sau poliție esențială. Autoritățile britanice nu au comunicat dacă măsurile se vor aplica 

și persoanelor aflate în tranzit. 

Operatorii care asigură servicii de transport de persoane au obligația de a verifica dacă pasagerii 

dețin un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 3 

zile anterior intrării pe teritoriul Scoției. Nerespectarea măsurii de a prezenta un test negativ 

pentru infecția cu SARS-CoV-2 la sosirea în Scoția se pedepsește cu amendă de 480 lire sterline. 
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 Informațiile disponibile la acest moment pot fi consultate la pagina de 

internet:  https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing-update/  

 

8 ianuarie 2021: 

Guvernul britanic a anunțat pe 8 ianuarie că intrarea în Marea Britanie va fi supusă unui test 

covid negativ în viitor. Eșantionarea trebuie să aibă loc în termen de 72 de ore înainte de plecare, 

iar rezultatul trebuie prezentat la frontieră. 

 

6. ianuarie 2021: De astăzi, aviația civilă directă între Regatul Unit și Ungaria va fi restabilită, ceea 

ce înseamnă că va fi posibil să zboare din nou în ambele direcții. 

 

5. ianuarie 2020: 

În Anglia s-a impus alte restricții. 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, condițiile de intrare și ședere în Regatul Unit, condițiile 

pentru desfășurarea de activități profesionale, regimul aplicabil pentru asigurări de sănătate și 

beneficii sociale aplicabile cetățenilor Uniunii Europene (inclusiv cetățenii români) se vor 

https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing-update/
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schimba. 

Noile reguli nu afectează cetățenii români protejați de Acordul de retragere, eligibili pentru EU 

Settlement Scheme – mai multe informații găsiți la următoarele link-uri:  

https://www.mae.ro/node/52928 

https://www.mae.ro/node/54633  

Regăsiți mai jos informații relevante cu privire la noile condiții aplicabile pentru turiști, studenți și 

lucrători. 

Regimul aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2021: 

1. DORIȚI SĂ CĂLĂTORIȚI ÎN REGATUL UNIT? 

2. DORIȚI SĂ STUDIAȚI ÎN REGATUL UNIT? 

3. DORIȚI SĂ LUCRAȚI ÎN REGATUL UNIT? 

4. DORIȚI SĂ EXERCITAȚI O ACTIVITATE ECONOMICĂ ÎN REGATUL UNIT? 

Pentru mai multe informații sau clarificări, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-

mail brexit@mae.ro sau să apelați numărul de telefon 021 431 2065, cu tarif normal, între orele 

8:30-16:30. 

 

4. ianuarie 2020: 

https://www.mae.ro/node/52928
https://www.mae.ro/node/54633
http://www.mae.ro/node/54638
http://www.mae.ro/node/54637
http://www.mae.ro/node/54636
http://www.mae.ro/node/54635
mailto:brexit@mae.ro
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De azi, sunt premise călătoriile cu avion între România și Marea Britanie. 

 

21. decembrie 2020: 

România a suspendat zborurile către și dinspre Marea Britanie timp de 14 zile. 

 

16. decembrie 2020 : 

- Persoanelor care sosesc din Danemarca li se refuză intrarea în Marea Britanie, cu excepția 

cetățenilor britanici, care sunt obligați să se autoizoleze 10 zile. 

-  Încălcarea dispoziției privind autoizolarea este pedepsită cu amendă de până la 10.000 

GBP. 

- Înainte de a călători, persoanele au obligația de a indica adresa la care se vor autoizola și 

traseul de la frontieră la adresa respectivă, prin completarea unui formular online 

disponibil la www.gov.uk/uk-border-control . Pentru Insula Jersey este necesară 

completarea unui formular separat: https://goj-bat.powerappsportals.com/ . 

- În cele 10 zile de autoizolare se poate părăsi locuința numai în anumite condiții, precum 

urgențe medicale, părăsirea teritoriului Angliei/Țării Galilor/Scoției/Irlandei de Nord, 

evitarea unui pericol, participarea la o ceremonie funerară/ înmormântare. 

- Dacă persoanele călătoresc dintr-un stat exceptat de la restricțiile de călătorie (travel 

corridor), dar au fost în ultimele 10 zile într-un stat care nu se află pe lista statelor 

http://www.gov.uk/uk-border-control
https://goj-bat.powerappsportals.com/
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exceptate, trebuie să se autoizoleze pentru restul celor 10 zile de la data la care au 

călătorit în statul respectiv. În cazul tranzitului printr-un stat care nu este exceptat, este 

necesară autoizolarea timp de 10 zile. De exemplu, dacă persoanele în cauză sosesc în 

Marea Britanie dintr-o țară care este exceptată (de exemplu Irlanda), dar au călătorit 

acolo acum 4 zile venind dintr-o țară care nu este exceptată  (de exemplu România), 

trebuie să se autoizoleze timp de 6 zile. 

- În cazul unei călătorii în Marea Britanie pentru mai puțin de 10 zile, este necesară 

autoizolarea pe durata sejurului. 

- Anglia a adoptat sistemul nivelurilor locale de alertă COVID („local COVID alert levels” sau 

„local lockdown”), care stabilesc informații pentru autoritățile locale, rezidenți și lucrători 

privind regulile de conduită și gestionarea focarelor de infecție din zonă. Se poate verifica 

nivelul de alertă dintr-o anumită zonă prin accesarea https://www.gov.uk/find-

coronavirus-local-restrictions și introducerea codului poștal. 

- Zonele cu restricții de alertă ridicată în acest week-end (16. Oct 2020) sunt: Londra, Essex 

(în afară de Southend și Thurrock), York, North East Derbyshire, Chesterfield, Erewash în 

Derbyshire, Elmbridge în Surrey și Barrow în Furness, Cumbria. 

- Londra înăsprește restricțiile pentru limitarea răspândirii coronavirusului începând din 

noaptea de vineri (16 oct. 2020), urmând să treacă în „nivelul 2” al lockdown-ului. 

Măsurile se vor aplica în capitala britanică și vor fi anunțate în Camera Comunelor de 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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ministrul Sănătății britanic. Locuitorii capitalei britanice nu se vor mai putea întâlni sau 

socializa cu persoane altele decât cele cu care locuiesc împreună nici în propria locuință 

dar nici în vreun spațiu public.Îndemnul general al autorităților este acela de a evita 

călătoriile non-esențiale, deși barurile, restaurantele și magazinele vor rămâne deschise 

până la ora 22:00. 

- Se recomandă lucrul de acasă pe tot parcursul iernii în sectoarele care permit munca 

eficientă de acasă. Lucrătorii din sectorul public, inclusiv educație, se pot deplasa la 

serviciu dacă este necesar. Toate persoanele care nu pot lucra la domiciliu se pot deplasa 

la locul de muncă. 

- Este interzisă formarea, în interior sau în aer liber, de grupuri mai mari de 6 persoane 

care nu locuiesc împreună (gospodărie) sau nu sunt din același “grup de sprijin” – „regula 

celor 6”.  

- Este obligatorie prin lege (din 24 septembrie) utilizarea măștilor în transportul în comun, 

în magazine, mall-uri, spații publice închise. Purtarea măștii 

este recomandată personalului care lucrează în transportul public și șoferilor de taxi, însă 

este obligatorie pentru clienții din taxiuri și vehicule particulare închiriate (din 23 

septembrie). Este obligatorie purtarea măștii în spațiile de ospitalitate, cu excepția 

clienților care sunt așezați la masă pentru a mânca și/sau a bea. Personalul din sectorul 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

ospitalității și al comerțului cu amănuntul este obligat să poarte mască (din 24 

septembrie). Persoanele exceptate pân acum de la purtarea unei măști (de exemplu în 

cazul unei probleme de sănătate) vor continua să fie scutite de la aceste noi obligații. 

https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area 

Măsuri interne de relaxare 25 octombrie 

Persoanele care sosesc din Insulele Canare, Danemarca, Maldive și Mykonos nu trebuie să se 

autoizoleze 

Măsuri de susținere a economiei (redresarea 

economiei) 

Muncitorii din categoria self-employed vor putea cere un ajutor (impozabil) în valoare de 80% 

din media venitului lunar din ultimii trei ani, de maximum 2500 lire pe lună. Pot beneficia de 

această măsură persoanele cu majoritatea veniturilor din self-employment, cu un profit de sub 

50000 GBP anual. Subvenția poate fi acordată pe cel puțin 3 luni, începând cu iunie 2020. Pentru 

flux de numerar, se solicită împrumuturi fără dobândă pe o perioadă de 12 luni prin Business 

Interruption Loan Scheme sau aplicând pentru ajutor social prin Universal Credit online. 

Pagini (link-uri) utile cu privire la  

modificarea numărului de persoane 

infectate, măsuri interne ale țării, etc.: 

www.bbc.com 

www.digi24.ro 

www.gov.uk 

www.mae.ro 

https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area,  

https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
http://www.bbc.com/
http://www.digi24.ro/
http://www.gov.uk/
http://www.mae.ro/
https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
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