Condiții generale de călătorie în Turcia
Conform ultimelor informari oficiale, pana la data de 30.05.2021 se mentin in vigoare urmatoarele
conditii de calatorie in Turcia :

Pasagerii care intră în Turcia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Trebuie să deţină un certificat PCR Negativ (pentru Covid - 19) in limba engleza. Data recoltării trebuie
sa fie mai devreme de 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calatoresc cu un mijloc de transport
aerian) sau intrarii pe teritoriul terestru (pentru aceia care se deplaseaza cu mijloace de transport
proprii). Persoanelor care nu prezintă testul negativ tip PCR nu li se va permite îmbarcarea în aeronave.
Excepţie de la prezentare Testului Covid - 19 o fac doar copiii sub 6 ani.
2. Incepând cu data de 15 martie 2021, pasagerii curselor aeriene care sosesc în Turcia au obligația de a
completa formularul de intrare de pe portalul https://register.health.gov.tr , cu maxim 72 ore înaintea
îmbarcării. Formularul va fi prezentat la îmbarcare în format fizic (printat) sau electronic (pe telefonul
mobil). Ulterior completării formularului va fi emis codul QR. In situația în care pasagerii nu au
completat anterior călătoriei formularul sus-menționat, aceștia vor fi sprijiniți de către reprezentanții
companiei aeriene pentru completarea acestuia.

În contextul generat de pandemia de COVID-19, autoritățile Republicii Turcia au condiționat utilizarea
mijloacelor de transport rutier, aerian, feroviar sau maritim de pe teritoriul său, precum și accesul în
spațiile de cazare (hoteluri, pensiuni etc.) și în centrele comerciale de deținerea unui cod de identificare
unic, denumit HES Code. Acesta poate fi obținut de cetățenii străini prin trimiterea unui mesaj SMS la
numărul 2023 (disponibil doar în Republica Turcia, iar pentru a fi validat, mesajul trebuie să fie transmis
de pe un număr din rețeaua de telefonie mobilă turcă) cu textul „HES (spațiu) Cetățenia (spațiu) Seria
pașaportului (spațiu) anul nașterii (spațiu) numele de familie”. Exemplu: „HES ROM 0555551112 1992
POPESCU”. De asemenea, codul HES poate fi obținut și anterior sosirii în Republica Turcia, prin
intermediul aplicației de telefonie mobilă „Hayat Eve Sığar”, disponibilă în App Store și Google Play.
Completarea formularului nu este obligatorie pentru pasagerii aflați în tranzit aeroportuar şi pentru
copiii sub 6 ani.

Condiții generale de călătorie în România
La intrarea în România, persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat
cu un mijloc de transport in comun (avion sau autocar) trebuie să deţină un certificat PCR COVID-19
negativ in limba engleza sau romana, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării ( pentru cei care
calatoresc cu un mijloc de transport aerian ) sau intrarii pe teritoriul national ( pentru cei care calatoresc
cu mijloace de transport propii ). Pentru persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc
epidemiologic ridicat se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o
perioadă de 14 zile.

Excepţii test Covid-19 pentru imbarcarea in mijloace de transport in comun ( avion sau autocar):
- copiii sub 4 ani
- transportatorii
- posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora.
- pasagerii care au efectuat vaccinul anti COVID-19 şi au trecut 10 zile de la cea de a doua doză
- persoanele confirmate pozitiv SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare îmbarcării și pentru care au
trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data îmbarcării. Dovada confirmării se realizează cu
documente medicale ca de exemplu: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din
spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior
intrării în țară, precum și alte documente justificative.
Pasagerii trebuie să completeze formularul pe: https://chestionar.stsisp.ro.
Exceptii carantina Romania conform art.4:
Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din
țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, următoarele categorii care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor
individuale de protecție împotriva COVID-19:
- elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care
frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic
către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori
pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării
ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea
studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei
sociale în țările membre ale UE;
- echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract
sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport
în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
- persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul
tării;
- angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara
teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un
test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la negociere sau
contractul/acordul comercial semnat;

- persoanele care sosesc în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, dacă
rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ
pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național;
- persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile
anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data
diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG
efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și
pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrarea în țară;
- persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doze și
pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la acesteia până la data intrării în România.

