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CONDITII DE CALATORIE – TURCIA 

Zbor Charter TAROM 

 

 Cetățenii români care călătoresc în Republica Turci trebuie să respecte măsurile de securitate și de 

control instituite de autoritățile turce. 

 Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos deoarece nerespectarea lor poate duce la 

neimbarcarea turistilor de catre companiile aeriene! 

• Inpepand cu 15 martie, pasagerii curselor aeriene care sosesc în Turcia trebuie sa prezinte 

obligatoriu formularul localizator (PLF)  de pe portalul https://register.health.gov.tr/  

completat cu maxim 72 ore înaintea îmbarcării. 

• Acesta trebuie prezentat la îmbarcare în format fizic (tipărit) sau electronic (pe telefonul 

mobil/tabletă). Ulterior completării formularului va fi emis codul HES, în baza căruia călătorii 

vor putea avea acces la transportul intern și cazare. Formularul este disponibil AICI 

• Este necesară completarea formularului de intrare în Turcia indiferent de modalitatea de 

transport utilizată, rutieră, aeriană sau navală. Completarea formularului nu este obligatorie 

pentru pasagerii aflați în tranzit aeroportuar.  

• Începând cu data de 1 iulie 2021 sunt suspendate toate zborurile din Bangladesh, Brazilia, 

Africa de Sud, India, Nepal și Sri Lanka, până la noi decizii. Persoanele care au fost în ultimele 

14 zile în Bangladesh, Brazilia, Africa de Sud, India, Nepal și Sri Lanka trebuie să prezinte 

rezultatul unui test negativ efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Turcia. Aceste 

persoane sunt supuse măsurii carantinei pentru 14 zile în spații stabilite de guvernorate. 

Cheltuielile pentru cazare și transferul de la aeroport vor fi suportate de către persoanele 

respective. La finalul celui de-a 14-a zile, dacă rezultatul testului este negativ, măsura 

carantinei va înceta. 

• Persoanele care sosesc din Afganistan și Pakistan și cele care au fost în aceste state în ultimele 

14 zile trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore 

înainte de sosirea în Turcia. Acestea vor fi supuse măsurii carantinei pentru o perioadă de 10 

zile în spațiile stabilite de guvernorate. Cheltuielile pentru cazare și transferul de la aeroport 

vor fi suportate de către persoanele respective. La finalul celei de-a 7-a zile, dacă rezultatul 

testului este negativ, carantina obligatorie se va încheia. 

• Persoanele care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Iran, Egipt și 

Singapore trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR, efectuat cu 

maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară. 

Incepand cu 1 iunie, turistii care călătoresc în Turcia si care  care sosesc din celelalte state care nu au 

fost menționate la punctele  de mai sus  trebuie sa indeplineasca una dintre conditiile de mai jos: 

 

1. Prezintă o dovadă care atestă efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu 

condiția să fi trecut cel putin 14 zile de la efectuarea vaccinului (schema completă a vaccinării) 

 

https://register.health.gov.tr/
https://register.health.gov.tr/
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 Certificatul emis in urma vaccinarii va fi acceptat DOAR daca indeplineste conditiile de mai jos:  

• Este emis de o autoritate publica si este in limba engleza  

• Contine numele complet al pasagerului  

• Este indicat tipul de vaccin administrat  

• Este indicat numarul de doze si data administrarii acestora. Aceasta este data de la care se vor 

contoriza cele 14 zile. Atentie! Certificatul nu trebuie sa prezinte urme de razuire, stergere sau 

adaugare  

 

2. Prezintă un document oficial care atestă că au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 

6 luni. 

 

Dovada infectării cu Sars-cov-2 în ultimele 6 luni în vederea scutirii de la obligativitatea 

prezentării testelor negative sau a certificatelor de vaccinare poate fi: 

• Rezultat pozitiv al unui test PCR,  

• Adeverință emisă de instituții medicale de stat sau private certificate în țara de 

domiciliu, semnate și ștampilate 

IMPORTANT! Documentele trebuie sa fie emise în limba engleză.  

ATENTIE! în vederea scutirii de la obligativitatea carantinării sau a prezentării testelor negative ori 

a certificatelor de vaccinare, turiștii străini trebuie să prezinte o dovadă conform căreia au trecut 

cel puțin 28 de zile de la vindecare. 

 

3. Persoanele care prezintă rezultatul unui test negativ rapid antigen, efectuat cu maxim 48 ore 

înainte de intrarea în Turcia 

 

ATENTIE! Testele antigen efectuate acasă și care nu sunt însoțite de certificare medicală NU sunt 

acceptate! 

 

Documentul trebuie sa fie  emis în limba engleză de o unitate medicală certificată din țara de 

domiciliu.  

 

4. Persoanele care prezintă rezultatul unui test negativ PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte 

de intrarea în Turcia. 

 Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba 
engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul pasaportului.  
Certificatul emis in urma efectuarii testului pentru COVID-19 va fi acceptat DOAR daca indeplineste 

conditiile de mai jos: 

o Contine data si ora efectuarii testului. Atentie! Aceasta este data de la care se vor contoriza 
cele 72 de ore.  

o Certificatele trebuie sa contina stampila laboratorului si semnatura medicului. Atentie! 
Certificatul nu trebuie sa prezinte urme de razuire, stergere sau adaugare  
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o Sa fie indicat tipul probei recoltate pentru analiza  

o Sa fie mentionat ca testul este unul de tip RT – PCR  

o Orice test PCR scris manual nu va fi valid.  
 

• Copiii sub 6 ani sunt scutiti de la efectuarea testului pentru COVID 19! 

• Minorii care au vârsta de peste 6 ani (inclusiv) trebuie să prezinte fie un test molecular tip PCR 

cu rezultat negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării în Turcia, fie un test rapid 

antigen, efectuat cu maximum 48 de ore înaintea sosirii, chiar dacă sunt însoțiți de părinți care 

prezintă dovada vaccinării împotriva COVID-19.  

• Minorii cu vârste între 12 și 18 ani care prezintă dovada vaccinării (minim 14 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare) NU trebuie să prezinte rezultatul unui test negativ 

Covid-19. 

• Deținătorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu nu sunt exceptați de la regulile 
menționate anterior 

• Persoanele care intră în Turcia, prin toate punctele de trecere a frontierei, pot fi supuse în 
mod aleatoriu unei testări tip PCR, efectuată de reprezentanți ai Ministerului Sănătății din 
Republica Turcia. Va fi permisă deplasarea către punctul de destinație pentru persoanele care 
au fost supuse testării aleatorii, iar în situația în care rezultatul testului va fi pozitiv, 
autoritățile competente vor acorda tratamentul necesar, în conformitate cu prevederile 
protocolului COVID-19 emis de Ministerul Sănătății. De asemenea, persoanele care obțin un 
rezultat pozitiv la testarea aleatorie, precum și contacții acestora vor fi supuși măsurii de 
carantină pentru o perioadă de 14 zile, la adresa declarată. În situația în care persoanele în 
cauză vor efectua un test tip PCR în ziua a 10-a a carantinei, al cărui rezultat va fi negativ, 
măsura carantinei va fi suspendată. Pentru persoanele infectate cu varianta DELTA a virusului, 
măsura carantinei va fi ridicată dacă rezultatul testului PCR efectuat la finalul celei de-a 14-a 
zile este negativ. 
 

În contextul luptei împotriva pandemiei de COVID-19 şi ca urmare a deciziei Uniunii Europene, 
certificatele digitale COVID emise de statele membre UE şi cele emise de Turcia vor fi echivalate. 
Decizia a intrat în vigoare la data de 20 august 2021. Astfel, certificatele digitale COVID-19 emise atât 
de Turcia, cât şi de statele membre UE, obţinute ca urmare a vaccinării complete cu unul dintre 
serurile acceptate de Agenţia Europeană a Medicamentului (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 
CureVac sau Johnson&Johnson), deţinerea unui rezultat negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 
de ore anterior călătoriei sau  prezentarea dovezii vindecării de COVID-19 în ultimele 6 luni vor fi 
reciproc recunoscute. 

 
 
ATENTIE!  Incepând de vineri, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țărilor UE, 
vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului 
negativ al unui test RT-PCR DOAR CERTIFICATELE DIGITALE, DOCUMENTE CE CONȚIN UN COD QR ! 

 
Certificatele COVID-19 pentru călătoriile în UE se pot descărca din portalul https://certificat-
covid.gov.ro/    

 

https://certificat-covid.gov.ro/
https://certificat-covid.gov.ro/
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Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea normelor 
naționale de carantină din fiecare stat. 

 
Aceste prevederi sunt stipulate în  Regulamentul UE 953/2021 și sunt aplicabile doar pentru trecerea 
frontierei de stat, nu și pentru activitățile desfășurate în interiorul teritoriului național al României 
 
INFORMATII GENERALE – CERTIFICATE DIGITALE 

• Certificatul este gratuit. 
• În cazul minorilor sub vârsta de 14 ani, este necesar acordul părinților. 
• Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de 

numărul de solicitări. 
• În momentul generării certificatului, persoana care l-a solicitat este notificată prin e-mail. 
• La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează 

prin scanarea codului QR.  
• Utilizatorul îl poate accesa și vizualiza atât din lista de certificate – prin selectarea 

certificatului, cât și prin descărcarea efectivă, în format *pdf, a documentului, care se poate 
tipări. 

• Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a 
fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25.  

 
Masuri pe plan intern 

• Începând cu data de 1 iulie 2021, ora 05:00, carantina de noapte și din weekend, precum 

restricțiile privind călătoriile interurbane, indiferent de ziua săptămânii, nu vor mai fi aplicate. 

• Restaurantele vor fi deschise cu program normal și cu respectarea normelor de siguranță 

impuse de pandemie. 

• Mall-urile/centrele comerciale și piețele își vor relua activitatea normală. 

• Se reia activitatea cazinourilor, a tavernelor, a pub-urilor, a cafenelelor (mai puțin a celor pentru 

narghilea, care rămân închise până la noi decizii), a cinematografelor, a internet cafe-uri, a 

locurilor pentru jocuri electronice, a sălilor de biliard, a piscinelor, a sălilor de sport, a băilor 

turcești, a saunelor și a saloanelor de masaj, a parcurilor de distracții și a parcurilor tematice. 

• Pentru a fi informat în timp real cu privire la situația epidemiologică și măsurile impuse, vă 

recomandăm să accesați rubrica Condiții de călătorie Turcia de pe pagina de internet a MAE. 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3753 

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

Afacerilor Externe pe link-ul http://www.mae.ro/node/51937    pentru a fi la curent cu 

ultimele actualizari! 

Incepand cu 15.08.2021, Turcia este inclua in lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat (așa-numita „zonă 

rosie ”), 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.mae.ro/node/51937
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Turcia/Declaratie%20intrare_RO1.pdf
https://oferte.cocktailholidays.ro/01.%20Oferte%20Turism/00.%20Informari%20Plecari/Turcia/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. 

ATENTIE! Pentru returul in Romania cu compania TAROM, turistii Cocktail Holidays care 

sosesc din zona rosie sau galbena nu trebuie sa prezinte la imbarcare dovada unui test Covid 

PCR negativ  sau a unui vaccin. Drept urmare, pasagerii care nu detin aceste documente, nu 

sunt refuzati la imbarcare, dar la sosirea pe Aeroport, Autoritatile de la DSP decid daca 

pasagerii intra sau nu in carantina! 

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 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; 

• persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și 
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). În 
situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea 
Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la 
intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi 
ulterioară intrării pe teritoriul României; 

• 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; 

• 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; 

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 
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l-a 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. 

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. 

o Persoanele care sosesc in Romania dintr-o zona galbena, dacă nu prezintă la intrarea în țară 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , 
iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. 

Dorim sa oferim cat mai multe beneficii clientilor, si de aceea am incheiat parteneriate cu mai multe 

clinici private unde acestia pot efectua testele RT - PCR Sars Cov2  avand tarife si conditii preferentiale: 

• Tarife de la 220 RON / persoana - unul dintre cele mai mici preturi de pe piata 

• Rezultate in 24H ( se primesc online)  

• Prioritate la programare  

• Rezultate in limba engleza 

DOM VISTA MEDICAL - Bucuresti 
POLIANA – Bucuresti, Brasov, Constanta, Arges, 

Prahova, Sibiu si Mures 

Programare:  Programare:  

Online: https://www.facebook.com/DomVistaMedical/ Online: https://www.poliana.ro/centre/  

Telefonic: 0731 065 908 / 0731 065 917 Telefonic: 021 9989 

Pret: 220 RON Pret: 220 RON 

Locatie: Șoseaua Nicolae Titulescu 94, Sector 1, București Locatie: Verifica adresa conform orasului de testare  

ATENTIE! Recomandam programarea cat mai din timp pentru a nu se epuiza locurile! 
Toate informatiile despre procesul de rezervare si testare sunt disponibile  pe Pagina Cocktail Holidays 
dedicata testarii RT - PCR Sars Cov 2 sau  AICI 
Atentie! Colaborarea dintre Cocktail Holidays si clinicile partenere vine in intampinarea turistilor pentru 
a-i ajuta cu formalitatile de pregatire pentru calatorie. Prezentarea unui Test negativ RT – PCR Sars Cov2 la 
imbarcare insa intra exclusiv in responsabilitatea turistilor iar Cocktail Holidays nu poate fi tras in niciun 
fel la raspundere in lipsa acestuia. 

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

https://www.facebook.com/DomVistaMedical/
https://www.poliana.ro/centre/
https://www.cocktailholidays.ro/servicii-de-calatorie/conditii-speciale-testul-covid-19-250-ron/

