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Data, ora ultimei actualizări: 28.07.2022, ora locală 12:10 

 

1. STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

2. RESTRICȚII DE INTRARE (începând cu data de 28.03.2020): 

 

Din martie 2020, China a suspendat temporar intrarea în China pentru cetățenii străini, care 

dețin vize sau permise de ședere valabile la data de 28.03.2020. Intrarea cetățenilor străini cu 

carduri de călătorie de afaceri APEC, precum și următoarele politici de intrare/tranzitare a 

teritoriului chinez, au fost de asemenea suspendate: 

 

*vizele portuare;  

*tranzitul fără viză 24/72/144 ore;  

*30 zile ședere fără viză pe insula Hainan;  

*15 zile fără viză pentru croazierele străine de grup de tip tur prin Portul Shanghai; *144 ore 

ședere fără viză în prov. Guangdong pentru grupuri de turiști din Hong Kong sau Macao;  

*15 zile ședere fără viză în prov. Guangxi pentru grupuri de turiști din țările ASEAN. 

 

REGULI NOI LA INTRAREA ÎN CHINA: Toți cetățenii care intră în China, inclusiv 

categoriile exceptate, deținătorii pașapoartelor diplomatice și toate categoriile de vize chineze, 

sunt obligați să efectueze 2 teste COVID19 (test PCR) în țara de origine, 2 teste PCR în 

punctele de tranzit (1 test să fie efectuat la 48 h înainte de decolare, al 2-a la 24 h ori 12 h 

înainte de zbor) și la intrare în China. După obținerea rezultatelor negative la ambele teste este 

necesar accesarea paginii oficiale a Ambasadei Chinei / Consulatului (unde au fost efectuate 

testele) pentru completarea online a un fișier cu încărcarea rezultatelor la ambele teste și copia 

pașaportului în vederea obținerii unei Declarații de Sănătate (QR cod). De asemenea, de la 

Ambasada Chinei de la care se obține viza chineză este necesar de completat o Declarație pe 

propria răspundere prin care se declară că în cazul depistării la aterizare în China a testului 

pozitiv la Covid-19 îți exprimă acordul să fie tratat de partea chineză și își asumă toate 

cheltuielile financiare sau în caz contrar se obligă să revină în cel mai scurt timp în țara de 

origine cu o cursă medicală charter. La intrare pe teritoriu chinez este obligatorie carantina de 

7 zile doar la hotele desemnate de autoritățile locale, pe cont propriu, plus 3 zile sub 

monitorizare strictă la domiciliu, în cazul în care administrația blocului nu permite carantina 

celor 3 zile la domiciliu, atunci se continuă carantina la hotel. Pentru detalii și sprijinul necesar 

se recomandă contactarea Ambasadei Chinei în țara de origine și Ambasadei Chinei în țara de 

tranzit. Itinerarul de zbor către China trebuie să nu depășească o singură țară de tranzit! 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în China): pașapoarte 

diplomatice și de serviciu, de curtoazie sau tip C (după caz), permise de ședere chineze 

valabile (categoria muncă, probleme personale, reuniune). 

 

Intrarea în China este permisă doar cu vize diplomatice, de serviciu, de curtoazie, viza de 

muncă sau tip C (după caz). 
 

Cetățenii străini care dețin permise de ședere chineze valabile la categoria muncă, probleme 

personale și reuniune, au permisiune de a intra în China, fără a fi necesar să solicite vize noi.  

De asemenea, titularii pot solicita vize prin prezentarea permiselor de ședere expirate și a 

documentelor relevante, Ambasadelor sau Consulatelor chineze, cu condiția ca scopul vizitei 

în China să rămână neschimbat, să coincidă cu scopul indicat în permisul de ședere inițial.  

 

Cazuri speciale sau urgențe: Cetățenii străini care doresc să călătorească în China pentru 

activități economice, comerciale, științifice sau tehnologice speciale, sau din necesități 

umanitare de urgență pot solicita vize la Ambasadele sau Consulatele chineze.  



 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Acțiunile de tranzit fără viză au fost suspendate.  

 

3. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

La ziua de azi, 28.07.2022, în China sunt înregistrate 60 de cazuri confirmate COVID-19,  

și 390 cazuri locale asimptomatice. Se circulă prin întreaga China,însă Guvernul chinez 
recomandă cetățenilor să evite maxim posibil deplasările dintr-un oraș în altul, 
pentru a evita răspândirea covid19. 
  

China continuă să impună obligativitatea purtării măștilor și verificarea temperaturii corpului 

în spațiile publice, inclusiv prezentarea testului PCR ce nu depășește 72 h. De asemenea la 

intrare în clădiri, oficii, magazine, spații publice etc. există obligativitatea prezentării Codului 

Personal de Sănătate, care permite verificarea deplasării persoanelor dintr-o localitate în 

alta/peste hotare, și depistarea dacă au fost vizitate regiuni care prezintă pericol de infectare.    

 

4. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Dat fiind faptul că spațiul aerian și terestru chinez este restricționat, cetățenii străini cu drept 

de intrare în China continuă să întâmpine dificultăți de intrare pe teritoriul chinez. La moment, 

doar un număr limitat de companii aeriene au acces în China.  

 

Platformele naționale din China care pot fi consultate și unde sunt concentrate informații 

oficiale despre regimul de alertă sunt următoarele: 

 

1. Comisia Națională de Sănătate din China http://en.nhc.gov.cn 

2. Consiliul de Stat al RPC (Guvernul Chinei) http://english.www.gov.cn 

3. Ministerul Afacerilor Externe al RPC https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng 

4. Primăria or. Beijing http://english.beijing.gov.cn  

5. Cotidianul China Daily https://www.chinadaily.com.cn 

6. Agenția de Presă Xin Hua http://www.xinhua.net 

5. INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Beijing 

https://china.mfa.gov.md/; linia de urgență: + 86 138 1152 6117 / +86 17611285900 

 

Ambasada Chinei la Chișinău 

https://www.md.chineseembassy.org 
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