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CONDITII DE CALATORIE – EMIRATELE ARABE UNITE 

Zbor FLY DUBAI 

Cetatenii romani care calatoresc in Emiratele Arabe Unite trebuie sa respecte masurile de securitate si 
de control instituite de autoritatile emirateze. 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos deoarece nerespectarea lor poate duce la 
neimbarcarea turistilor de catre companiile aeriene! 

1. In Emiratele Arabe Unite se calatoreste cu pasaport turistic, valabil minim 6 luni de la data 
intoarcerii. Persoanele care detin alt tip de pasaport (diplomatic, etc) sunt rugate sa se 
intereseze in ce conditii pot calatori cu pasaportul pe care il detin.  

2. Este obligatoriu ca pasagerii sa poarte masca de protectie pe toata durata zborului si sa respecte 
reglementarile in vigoare. 

3. Toți pasagerii care calatoresc in Dubai, inclusiv cei care se afla in tranzit, sunt obligati sa prezinte 
un test molecular cu rezultat negativ privind infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 de 
ore inainte de intrarea in tara, iar la sosirea pe aeroportul din Dubai, vor mai face un test PCR 
gratuit. Pana la primirea rezultatului acestui test,calatorul trebuie sa astepte in perimetrul 
hotelului unde a achizitionat cazarea. 

4. Copiii cu varsta sub 12 ani și persoanele cu dizabilitati moderate si severe vor fi scutite de la 
cerinta testului, care are valabilitate de 72 de ore de la data testarii. 

5. Emiratele agreeaza testele facute in Romania la centrele acreditate de Ministerul Sanatatii din 
Romania! 

6. Guvernul EAU a realizat o lista a laboratoarelor aprobate pentru efectuarea testelor si emiterea 
certificatelor din mai multe tari. Faceți click AICI pentru a vizualiza lista laboratoarelor 
desemnate. 

7. Rezultatul nu este acceptat in format electronic sau SMS, acesta trebuie printat si emis in limba 
engleza sau araba. 

8. Este obligatorie descărcarea aplicației „Al Hosn” de monitorizare a deplasărilor (COVID-19 DXB) 
și completarea datelor personale, deoarece aceasta facilitează coordonarea și comunicarea 
facilă cu autoritățile din domeniul sănătății în cazul în care apar simptome specifice COVID-19. 

9. Turiștii care se deplasează pe cale aeriană către Dubai trebuie să se asigure că îndeplinesc toate 
condițiile pentru intrarea în Emiratele Arabe Unite, să dețină o asigurare medicală 
internațională care să acopere şi costurile tratării COVID-19 și să completeze o declarație de 
sănătate la sosirea pe aeroportul din Emiratele Arabe Unite 

10. Pentru a mentine in siguranta toti pasagerii, Fly Dubai a activat  asigurarea de calatorie cu risc 
multiplu pentru cetatenii romani. Aceasta este valabila incepand din 8 Mai pentru zborurile 
active rezervate dupa 01 Decembrie 2020 . Mai multe informatii dspre aceasta sigurare regasiti 
AICI. Totodata, pentru orice informatii legate de asigurarea multi-risk va puteti adresa la 
centrului de asistenta: Telefon:  +971 4 270 8577 | WhatsApp: +971 56 358 9937 | Email: 
flydubai@nextcarehealth.com  

11. Personalul companiilor aeriene poate refuza îmbarcarea pasagerilor dacă aceștia prezintă 
simptome ale infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

12. Toate persoanele vor fi supuse măsurării temperaturii corporale la sosire. Dacă un călător este 
suspectat că prezintă simptome specifice COVID-19, autoritățile din aeroport pot lua decizia 
supunerii persoanei în cauză unui nou test, chiar dacă deține deja un test molecular tip PCR cu 

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories.pdf
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/covid-19-cover
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rezultat negativ. În această situaţie, până la recepționarea rezultatului testului în aproximativ 
48 ore, persoana testată este plasată în izolare. În situația unui rezultat pozitiv, persoanele 
trebuie să completeze datele personale în aplicația COVID-19 DXB și să se izoleze într-o locație 
indicată de autorităţi, pentru o perioadă de 14 zile, pe cheltuială proprie. 

13. Persoanele care au intrat în contact cu persoane diagnosticate cu COVID-19 pe teritoriul 
Emiratului Dubai trebuie să intre în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 10 zile - chiar 
dacă nu au prezentat niciun simptom. Perioada de 10 zile începe din ziua în care au fost expuși 
unui caz COVID-19 confirmat. 

ATENTIE! Este OBLIGATORIU ca testul sa fie facut inainte de plecarea din Romania. Imbarcarea pe 
aeroportul din Bucuresti nu va fi posibila fara prezentarea unui test negativ la ghiseul de check-in!  

ATENTIE! Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie emise in 
limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate. 

Certificatul emis in urma efectuarii testului pentru COVID-19 va fi acceptat DOAR daca indeplineste 
conditiile de mai jos: 

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

• Certificatele trebuie sa contina stampila laboratorului si semnatura medicului.  Atentie! 
Certificatul nu trebuie sa prezinte urme de razuire, stergere sau adaugare 

• Sa fie indicat tipul probei recoltate pentru analiza 
• Sa fie mentionat ca testul este unul de tip RT – PCR 
• Orice test PCR scris manual nu va fi valid. 

Incepand cu 29.08.2021, Emiratele Arabe Unite sunt incluse in lista țărilor lista țărilor verzi, astfel ca nu 

este necesara carantina la intoarcerea in Romania! 

Nu uitati insa sa verificati si conditiile de calatorie ale tarilor de tranzit! 

ATENTIE!  Cetățenii străini și apatrizi, care sosesc în România din țările terțe (altele decât statele 
membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană), se 
instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată țara 
din care sosesc, cu următoarele excepții:  
 
a) 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;  

b) 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;  
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c) 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;  

d) 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) 

f) 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 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  

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  
 

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/     

Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea normelor 

naționale de carantină din fiecare stat. 

https://certificat-covid.gov.ro/
https://certificat-covid.gov.ro/
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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.  


