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CONDITII DE CALATORIE - CIPRU 

 

 Cetățenii care călătoresc în Cipru trebuie să respecte măsurile de securitate și de control instituite de 

autoritățile cipriote. 

Condițiile aplicabile persoanelor care intră pe teritoriul Republicii Cipru sunt stabilite în funcție de 

statele de proveniență, acestea fiind clasificate în patru categorii, respectiv: 

 

1. Categoria verde: state considerate cu risc scăzut: începând cu data de 1 martie 2021, 

persoanelor care sosesc din statele incluse în această categorie nu li se solicită testul negativ 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, fiind totodată exceptați de la măsura autoizolării; este 

necesară însă completarea formularului online: Cyprus Flight disponibil AICI 

2. Categoria portocalie: state considerate cu risc mediu, pentru care este obligatorie prezentarea 

unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 

efectuat cu 72 ore anterior călătoriei. Rezultatul testului va fi menționat în formularul online 

Cyprus Flight Pass - Login, cu 24- 48  ore înaintea călătoriei.  Copiii sub 12 ani sunt exceptati de la 

masura efectuarii testului. Este necesară însă completarea formularului online: Cyprus Flight 

disponibil AICI.  Toți posesorii unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 eliberat de unul dintre 

statele membre UE/EEA sunt exceptați de la obligația prezentării testelor tip RT-PCR și de la 

măsura plasării în autoizolare. Mai multe detalii, în funcție de tipul de vaccin administrat, pot fi 

consultate pe platforma electronică Cyprus Flight Pass - Vaccinated Passengers disponibila AICI 

3. Categoria roșie (state considerate cu risc ridicat), pentru care sunt obligatorii: 

• prezentarea unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2, efectuat cu 72 de ore înainte de călătorie și menționarea rezultatului 

acestuia în momentul aplicării, anterior deplasării, pentru obținerea autorizației de 

călătorie (prin intermediul portalului Cyprus Flight Pass - Application Process  

• efectuarea celui de-al doilea test RT-PCT, pe cheltuială proprie, la sosirea pe aeroport - 

costul testului este de 30 euro pe aeroportul din Larnaca și de 32 euro pe aeroportul din 

Pafos, iar rezultatul va fi furnizat în 3 ore prin mesaje tip SMS. 

• Sunt exceptați de la măsura testării copiii care nu au împlinit vârsta de 12 ani, însă este 

necesară completarea pentru aceștia a formularului online Cyprus Flight Pass - 

Login.Copii sub 12 ani sunt exceptați de la măsura testării, însă este necesară 

completarea pentru aceștia a formularului online Cyprus Flight Pass. 

• Începând cu luna mai 2021, posesorii unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 eliberat 

de state membre ale UE/EEA sau de unul din cele 26 state terțe (care nu sunt membre 

UE) stabilite de Republica Cipru sunt exceptați de la măsura prezentării testului 

molecular tip RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 și de la măsura 

autoizolării. Informații detaliate se regăsesc pe platforma Cyprus Flight Pass - Vaccinated 

Passengers. 

 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=ClvaIbpmzQwKClh-lxnBGWavduh9LPDmRP_lYH-6q24jMXTklRTZCA..&URL=https%3a%2f%2fcyprusflightpass.gov.cy%2fen%2fapplication-process
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
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4. Categoria gri: state terțe:  

• Intrarea în Republica Cipru este permisă în baza unui permis special pentru anumite 

categorii de călători disponibile AICI. Cererea trebuie depusa in contul de Cyprus Flyght 

Pass: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission 

• Este necesară prezentarea unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 72 de ore înainte de călătorie sau efectuarea 

unui test la sosirea în Republica Cipru, măsură valabilă pentru anumite categorii de 

persoane. 

• Rezultatul testului de laborator trebuie trimis la adresa electronică 

monada@mphs.moh.gov.cy.  

• Se instituie măsura autoizolării pentru o perioadă de 14 zile sau pentru 10 zile, dacă se 

efectuează un al doilea test tip RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, iar 

rezultatul este negativ. 

• În această categorie sunt incluse toate statele care nu sunt menționate în categoriile 

verde, portocalie și roșie. 

 

Clasificarea țărilor și orice modificare a clasificării acestora pot fi vazute pe platforma online 

CyprusFlightPass pe linkul:  www.cyprusflightpass.gov.cy  

ATENTIE! Incepand cu data de 23.09.2021, Romania va fi inclusa in lista tarilor din categoria ROSIE, 

astfel toti cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Cipru vor fi nevoiti sa:  prezinte unui test 

molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 72 de ore 

înainte de călătorie și menționarea rezultatului acestuia în momentul aplicării, anterior deplasării, 

pentru obținerea autorizației de călătorie (prin intermediul portalului Cyprus Flight Pass - Application 

Process SI  sa efectueze al doilea test RT-PCT, pe cheltuială proprie, la sosirea pe aeroport - costul 

testului este de 30 euro pe aeroportul din Larnaca și de 32 euro pe aeroportul din Pafos, iar rezultatul 

va fi furnizat în 3 ore prin mesaje tip SMS. Copii sub 12 ani sunt exceptați de la măsura testării, însă 

este necesară completarea pentru aceștia a formularului online Cyprus Flight Pass. 

Posesorii unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 eliberat de state membre ale UE/EEA sau de unul 

din cele 26 state terțe (care nu sunt membre UE) stabilite de Republica Cipru sunt exceptați de la 

măsura prezentării testului molecular tip RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 și 

de la măsura autoizolării. Informații detaliate se regăsesc pe platforma Cyprus Flight Pass - Vaccinated 

Passengers. 

ATENTIE! Ramane OBLIGATORIE  completarea formularului Passenger Locator Form prin intermediul 

platformei electronice https://www.cyprusflightpass.gov.cy  în vederea obținerii «Cyprus Flight Pass».  

Autorizația presupune completarea electronică a unui chestionar COVID-19 și introducerea datelor de 

zbor. Toți călătorii trebuie să solicite eliberarea autorizației Cyprus Flight Pass (autorizația pentru 

minori va fi completată de părinți/reprezentantul legal).   

ATENTIE! Persoanele care sosesc în Cipru fără formularul Cyprus Flight Pass completat vor fi 

sancționate cu amendă în cuantum de 300 euro. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/27022021_epidemiological_assessmentEN.pdf
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission
mailto:monada@mphs.moh.gov.cy
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.cyprusflightpass.gov.cy/
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ATENTIE! Turistii care sosesc in Cipru pe cale aeriana trebuie sa prezinte la imbarcare formularul 

completat. In lipsa acestuia,nu vor fi imbarcati! 

 

Înainte de călătorie, o copie a certificatului de vaccinare trebuie încărcată pe platforma Cyprus Flight 

Pass și trebuie furnizate și anumite detalii de vaccinare. Verificarea autenticității certificatului este 

responsabilitatea exclusivă a serviciilor de control la frontieră din țara de plecare.  

 

ATENTIE! Călătorul este responsabil personal în cazul furnizării de informații neadevărate și, într-un 

astfel de caz, va fi supus unor penalități la sosirea în Cipru! 

 

ATENTIE! Toate persoanele care sosesc pe aeroporturile din Republica Cipru, indiferent că sunt sau 

nu vaccinate împotriva COVID-19, pot fi selectate pentru testare aleatorie stabilită de autoritățile 

cipriote. Costurile testării aleatorii sunt suportate de către autoritățile locale. 

 

PENTRU DETINATORII DE CERTIFICATE DIGITALE: 

 

a) Următoarele certificate sunt acceptate ca parte a procedurii EUDCC (certificat digital Covid al 

UE): 

• Certificat de vaccinare (eliberat la finalizarea programului complet de vaccinare al unei 

persoane). Cipru consideră autorizate pentru călătorie toate vaccinurile care au fost aprobate 

de Agenția Europeană pentru Medicamente și vaccinurile Sputnik V, Sinopharm (BBIBP 

COVID-19) și Sinovac. 

• Test negativ PCR Covid, efectuat cu 72 de ore înainte de plecare. 

• Certificat de recuperare Covid (valabil la 14 zile după testarea pozitivă și pentru o 

perioadă de 180 de zile după aceea). 

• Certificat de recuperare Covid plus o singură doză de vaccin autorizat (a se vedea lista de mai 

sus).  

Atenție! În cazul certificatelor de vindecare, numai certificatele europene de vindecare digitală vor fi 

acceptate de autoritățile publice ale statelor membre UE, inclusiv de SEE și Elveția. 

a) Titularii unui EUDCC bazat pe vaccinare sau recuperare vor fi scutiți de orice testare 

suplimentară la intrarea în Cipru, indiferent de clasificarea culorilor din țara lor de plecare.  

b) Titularii unui EUDCC bazat pe testare vor trebui să urmeze procedurile existente in vigoare 

c) Între 1 iulie 2021 și 15 august 2021, utilizarea EUDCC nu este obligatorie pentru călătoriile din 

țările UE și din Spațiul Economic European (inclusiv Norvegia și Islanda). În acest timp, 

călătoria rămâne posibilă și prin urmarea procedurilor menționate anterior în acest document. 

d) Înainte de călătorie, deținătorii unui EUDCC trebuie să completeze toate informațiile solicitate 

pe platforma Cipru Flight Pass .Călătorul este responsabil și răspunzător în cazul furnizării de 

informații neadevărate și, într-un astfel de caz, va fi supus unor penalități la sosirea în Cipru. 

Călătorii pot fi supuși în continuare testării aleatorii la sosire și sunt în continuare obligați să 

respecte toate protocoalele de destinație. 
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Masuri la destinatie: 

• In prezent nu există restricții privind deplasarile in destinatie 

• Pentru a vă bucura de anumite servicii , unde se adună un număr mare de persoane, permisul 

de zbor din Cipru (Cyprus Flight Pass)  va trebui prezentat la fața locului, în cazul unui control de 

către un ofițer autorizat (de exemplu în biserici, sali de conferințe, locatii pentru evenimente 

private precum nunti, botezuri) , locuri de evenimente, teatre, cinematografe, centre 

comerciale, muzee,cazinouri, restaurante si baruri, parcuri tematice, zone de joacă pentru copii, 

situri arheologice, plaje, locuri de picnic, mini croaziere etc.).Prin urmare, se recomandă 

insistent ca o copie a permisului de zbor din Cipru (digital sau fizic) să fie transportată în 

permanență de călători. 

• Utilizarea măștilor este obligatorie în toate zonele interioare (taxiuri, autobuze, jeep-uri de 

scufundări / safari, ascensoare, teatre, mall-uri etc.) și locuri publice în aer liber. Zonele 

(restaurante, cafenele, baruri, snack-baruri, baruri din hol etc.) în care oamenii stau în timp ce 

consumă alimente și băuturi sunt excluse de la această prevedere. De asemenea, sunt exceptate 

plajele, piscinele și cazurile în care persoanele fac exerciții fizice.  

• Calatorii ar trebui să consulte întotdeauna site-ul web Visit Cyprus pentru cele mai recente 

informații cu privire la aceste proceduri, deoarece se pot schimba destul de des. 

• Pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc să călătorească în Republica Cipru, Ministerul 

Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice a operaționalizat un Call Center unde se 

acordă asistență pentru călători cu privire la obținerea formularului CyprusFlightPass, numărul de 

telefon:  00357 22 285 757 (cu program de luni până duminică între orele 08.00 – 20.00, ora 

României). Solicitările pot fi adresate și în scris prin intermediul platformei: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us. 

• Pentru persoanele care călătoresc în Republica Cipru în scop turistic, Departamentul de Turism a 

operaționalizat atât o adresă de e-mail, unde pot fi adresate întrebări, 

travel2021@visitcyprus.com, cât și o pagină dedicată pe platforma de socializare Facebook 

(www.facebook.com/VisitCyprus.cy). 

• De asemenea, toate informațiile relevante privind informațiile de călătorie pot fi consultate pe 

paginile de internet: www.visitcyprus.com și www.cyprusflightpass.gov.cy. 

ATENTIE!  Va rugam sa verificati periodic si conditiile de calatorie de pe site-ul Ministerului 

Afacerilor Externe pe link-ul https://www.mae.ro/node/51906   pentru a fi la curent cu ultimele 

actualizari! 

 

ATENTIE! Incepand cu 26 septembrie, Cipru va fi  inclusa in lista cu risc epidemiologic ridicat 

(așa-numita „zonă galbena ”), astfel, turistii trebuie sa aibe in vedere urmatoarele:  

1. TOATE persoanele care sosesc in Romania dintr-o tara cu risc epidemiologic ridicat (zona 

galbena sau zona rosie) TREBUIE sa completeze o Declaratie de Intrare in tara disponibila AICI 

precum si Anexa 1 ( Decizia de confirmare sau infirmare a carantinarii) disponibila  AICI!   
 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.mae.ro/node/51906
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Grecia/Declaratie%20intrare_RO1.pdf
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Grecia/Declaratie%20intrare_RO1.pdf
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Grecia/Declaratie%20intrare_RO1.pdf
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Grecia/ANNEX%201.pdf
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Grecia/ANNEX%201.pdf
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ATENTIE! Este necesar sa aveti documentele completate si semnate in DOUA exemplare inainte de 

imbarcare! Ele vor fi predate autoritatilor de frontieră și de sănătate la sosirea pe Aeroportul din 

Romania.  

2. Persoanele care sosesc în România din tarile cu risc epidemiologic ridicat trebuie să stea în 
carantină pentru 14 zile!  

Carantina nu se aplică pentru următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție 

împotriva COVID-19:  

• persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;  

• persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 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); 

• persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 

de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării 

până la data intrării în țară; 

• copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ 

al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

• e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 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); 

• persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 

teritoriul tării; 

• persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în 

procedură accelerată. 

ATENTIE! Sunt necesare documentele doveditoare pentru testare / vacinare / recuperare dupa 

imbolnavire, astfel: 

o Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, 
necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin 
intermediul certificatului verde de vaccinare sau a documentului emis de unitatea sanitară care 
la administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat 
vaccinul și în limba engleză. 

o  Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării 
excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de 
vindecare, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă, 
din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba 
engleză 
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o Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor 
prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de testare, 
sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 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) și 
prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză 

 

Pentru orice modificare intervenita pe parcurs, vom reveni cu informatii! 

Echipa Cocktail Holidays 


