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CONDITII DE CALATORIE - GRECIA  

TRANSPORT INDIVIDUAL 

Cetățenii români care călătoresc în Grecia trebuie să respecte măsurile de securitate și de control 
instituite de autoritățile locale. 

• Toti cetatenii Uniunii Europene, statelor membre ale Acordului Schengen, Australia, Macedonia 

de Nord, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, Israel, Canada, Belarus, Bahrain, Noua Zeelandă, Republica Coreea, Qatar, 

China, Kuwait, Ucraina, Rwanda, Rusia, Arabia Saudită, Serbia, Singapore, Thailanda sau 

persoanele care au rezidența permanentă în aceste state și care călătoresc în Grecia  pot intra 

pe teritoriul Greciei pe cale rutieră - prin punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, 

Svilengrad-Ormenio, Evzoni, Makaza - Nymphaea (24 / 24 H) – program valabil pana la 15.07, 

ora 06:00, intrarea fiind permisă persoanelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 

 

1. Prezinta un document eliberat de un laborator autorizat sau un certificat medical care să 
ateste că persoana în cauză a fost diagnosticată cu COVID-19 într-un interval cuprins între 30 și 
180 de zile anterior datei sosirii în Grecia.  
 
Documentul poate fi emis sau tradus într-una din limbile: greacă, engleză, spaniolă, italiană, 
germană, franceză sau rusă. 
 

2.  Prezintă o dovadă care atestă efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu 
condiția să fi trecut cel putin 14 zile de la efectuarea rapelului (în cazul unui vaccin efectuat în 
două doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat în doză unică). 

 
Certificatul emis in urma vaccinarii va fi acceptat DOAR daca indeplineste conditiile de mai jos: 

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

o Contine numele complet al pasagerului 

o Este indicat tipul de vaccin administrat  

o 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 

 

3. Prezinta un test molecular cu rezultat negativ privind infectia cu SARS-COV2, prelevat cu maxim 

72 de ore inainte de intrarea pe teritoriul Greciei 

Documentul care atestă rezultatul negativ poate fi emis sau tradus într-una din limbile: greacă, 
engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă si trebuie sa contina numele si prenumele 
persoanei testate, precum si seria si numarul pasaportului. 



  

 

Document actualizat la 14.09.2021 
 
 

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 

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. 

4. Prezintă rezultatul unui test rapid antigen negativ care să fi fost recoltat cu maximum 48 de ore 
anterior intrării în Grecia. 
 

Documentul care atestă rezultatul negativ poate fi emis sau tradus într-una din limbile: greacă, 
engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă. 
 
Această măsură este valabilă pentru toate persoanele cu vârsta de peste 12 ani împliniți. 
 
ATENTIE! Rezultatul acestui test NU poate fi substituit cu cel al testului rapid care se efectuează 
aleatoriu după intrarea în Grecia, măsura fiind valabilă în continuare. 

Certificatul emis in urma efectuarii testului ANTIGEN 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 
48 de ore. 

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

o Sa fie indicat tipul probei recoltate pentru analiza 
o Sa fie mentionat ca testul este unul de tip ANTIGEN 
o Orice test  scris manual nu va fi valid 

 
5. Prezintă în format digital sau tipărit certificatul digital COVID-19 care conține informații despre 

vaccinare sau rezultatul ultimei testări (test rapid sau PCR), respectiv dovada emisă de către un 
laborator autorizat din statul de proveniență prin care se confirmă faptul că persoanele au fost 
diagnosticate pozitiv cu COVID-19, într-o perioadă cuprinsă între 30 și 180 de zile anterior datei 
sosirii în Grecia.  

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.  
 

IMPORTANT! Copiii sub 12 ani sunt scutiti de conditiile de mai sus: efectuarea testului pentru 

COVID 19 (PCR sau ANTIGEN), a vaccinului sau prezentarea certificatului care confirmă 

infectarea anterioara!  
 

• Toți turistii care călătoresc in  Grecia trebuie să completeze obligatoriu formularul electronic 

PLF, cel mai târziu cu o zi înainte de intrarea in Grecia. Formularul este disponibil AICI!  

• Pentru a putea completa formularul electronic, este necesar sa creati un cont de utilizator pe  

site-ul: https://travel.gov.gr/#/form. In urma completarii formularului, autoritatile elene vor 

transmite un e-mail de confirmare  la adresa specificata. Ulterior, se va primi  pe e-mail un link 

ce contine codul unic QR, in ziua plecarii in Grecia, ora 00:00.  Este obligatoriu ca turisti sa aiba 

asupra lor acest cod (printat sau salvat in telefon) deoarece este necesar sa il prezinte 

autoritatilor, la controlul vamal, la sosirea in Grecia! Se va completa cate un formular pentru 

fiecare persoana! 

• Autoritățile elene pot efectua teste rapide, algoritmic, la punctele de control a trecerii 

frontierei. Fiind vorba de o testare rapidă, călătorul așteaptă pe loc, la frontieră, rezultatul 

testului. În cazul unui rezultat pozitiv, călătorul va sta în carantină 10 zile, într-o locație 

stabilită de autoritățile elene. 

https://travel.gov.gr/#/
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ATENTIE! Nerespectarea obligației de a completa acest formular (PLF) este sancționată cu o amendă 

de 500 de euro, potrivit legislației elene în vigoare și conduce la nepermiterea intrării pe teritoriul 

national! 

ATENTIE! Prezentarea unui certificat care să ateste rezultatul negativ al testului pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 NU EXCLUDE procedura testării în punctul de trecere a frontierei și nici 

completarea formularului electronic PLF/Passenger Locator Form și prezentarea codului QR.           

 

 

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/51914   pentru a fi la curent cu 

ultimele actualizari! 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Pentru transportul între localități cu autobuzul, autocarul sau trenul, persoanele nevaccinate sau care nu 

s-au vindecat de COVID-19 în ultimele 180 de zile, trebuie să prezinte la îmbarcare un test rapid negativ 

efectuat cu maximum 48 de ore înaintea îmbarcării. 

Pentru călătoriile de pe continent către insulele grecești și retur cu feribotul sau alt tip de navă de 

transport persoane, pasagerii trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente referitoare la 

Covid-19, înaintea îmbarcării (același tip ca și pentru intrarea în Grecia): 

• un certificat de vaccinare Covid-19; 

• o dovadă a recuperării recente după boală (care să ateste că persoana în cauză a fost 

diagnosticată cu COVID-19 într-un interval cuprins între 30 și 180 de zile anterior datei sosirii în 

Grecia); 

• un test PCR negativ efectuat în termen de 72 de ore înaintea îmbarcării; 

• un test rapid negativ efectuat cu 48 de ore înainte de călătorie. 

• un autotest rapid efectuat cu 24 de ore înainte de călătorie, însoțit de declarația aferentă. 

• Regulile se aplică tuturor pasagerilor cu vârsta de peste 12 ani împliniți. 

• În afară de cele patru categorii de documente enunțate mai sus, pasagerilor cu vârste cuprinse 

între 12 și 17 ani li se permite să călătorească și cu prezentarea unui rezultat negativ al 

autotestului, efectuat în ultimele 24 de ore. 

• Minorii cu vârsta cuprinsă 4 si 11 ani pot călători, de asemenea, efectuând un autotest furnizat 

gratuit de stat sau achiziționat de la farmacii și efectuat cu până la 24 de ore înainte ora 

programată de sosire la destinație. Declarația de autotest este emisă prin intermediul site-ului 

web gov.gr 

• De asemenea, autoritățile elene solicită completarea și prezentarea unei declarații de sănătate, 

disponibilă la adresele https://sea.travel.gov.gr/#/ (varianta în limba engleză) și 

https://www.ynanp.gr (varianta în limba greacă). 

• Pasagerii trebuie să prezinte, totodată, documente de identificare (pașaport, carte de identitate 

sau alt act de identitate valabil), echipajului navei revenindu-i obligația de a verifica,  înainte de  

https://www.mae.ro/node/51914


  

 

Document actualizat la 14.09.2021 
 
 

îmbarcare,  concordanța între datele de identitate ale persoanei și cele înscrise în documentele 

medicale prezentate. 

• Având în vedere aceste controale, pasagerii curselor de feribot sunt rugați să se prezinte la locul 

de îmbarcare cu o oră înainte de plecare. 

Călătoriile inter-insulare pe cale maritimă 
Între insulele aceleiași unități regionale: călătoria este posibilă cu prezentarea rezultatului negativ al 

unui autotest, efectuat fie săptămânal (persoanele care se deplasează regulat în interes de serviciu), 

fie în termen de maxim 24 de ore înainte de plecarea programată.Excepții: 

• Muncitorii care călătoresc zilnic între diferite unități regionale (autotest) 

• Pasagerii care călătoresc pe rutele Perama-Paloukia-Salamina, Perama Megarida-Faneromeni-

Salamina, Rio-Antirio, orice feribot care leagă continentul de insula Evia, precum și pe rutele 

Poros-Galatas/ Troizinia-Pounta-Elafonisi (jud. Lakonia), Trypiti-Ammouliani (jud. Halkidiki), 

aceștia putând călători și cu prezentarea rezultatului negativ al unui autotest. 

Călătoriile către/dinspre insule pe cale aeriană (cursele interne) – pasagerii trebuie să prezinte unul 

dintre următoarele documente referitoare la Covid-19 înainte de îmbarcare (același tip ca și pentru 

intrarea în Grecia): 

• un certificat de vaccinare Covid-19; 

• o dovadă a recuperării recente după boală (care să ateste că persoana în cauză a fost 

diagnosticată cu COVID-19 într-un interval cuprins între 30 și 180 de zile anterior datei sosirii în 

Grecia); 

• un test PCR negativ efectuat în termen de 72 de ore înaintea plecării; 

• un test rapid negativ efectuat cu 48 de ore înainte de călătorie; 

• Minorii cu vârsta sub 12 ani pot călători fără restricții. 

 

Accesul în spații interioare (restaurante, cafenele, baruri, spații de divertisment) : 

Începând cu data de 16 iulie 2021, autoritățile elene permit accesul persoanelor în spațiile interioare 

(închise) ale restaurantelor, cafenelelor, barurilor sau locațiilor de divertisment, astfel: 

Accesul in interiorul restaurantelor (cafenele, baruri, restaurante, taverne, cluburi, centre de 

divertisment), teatre și cinematografe interioare, muzee și situri arheologice și săli de sport interioare, 

pot accepta numai clienții cu certificat de vaccinare sau certificat de boală. 

Accesul în interiorul restaurantelor, cluburilor, barurilor, spațiilor de divertisment, 

teatrelor/cinematografelor este permis doar acelor persoane care prezintă fie dovada vaccinării 

complete, cu condiția să fi trecut minim 14 zile de la administrarea ultimei doze (sau a dozei unice, în 

cazul serului J&J), fie un certificat conform căruia au trecut prin boală, emis la 30 de zile după primul test 

pozitiv și valabil 180 de zile; 

 

Accesul în incinta muzeelor și a spațiilor arheologice interioare este permis persoanelor care prezintă 

fie dovada vaccinării complete, cu condiția să fi trecut minim 14 zile de la administrarea ultimei doze 
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(sau a dozei unice, în cazul serului J&J), fie un certificat conform căruia au trecut prin boală (emis la 30 

de zile după primul test pozitiv și valabil 180 de zile), fie rezultatul negativ al unui test PCR sau test rapid. 

Toate aceste spații pot funcționa, la interior, cu un grad de ocupare de maxim 85% din capacitatea 

declarată în autorizația de funcționare. 

Persoanele cu vârsta de până la 18 ani pot intra în oricare din spațiile menționate mai sus cu 

prezentarea rezultatului negativ al unui autotest, însoțit de declarația aferentă, semnată de unul dintre 

părinți ori de către reprezentantul legal al minorului. 

Utilizarea măștiilor de protectie este obligatorie atat pentru persoanele vaccinare dar  și nevaccinare 

(utilizarea obligatorie a măștii în toate zonele interioare, transport etc.) 

Potrivit actului normativ în vigoare, aceste măsuri se aplică tuturor persoanelor aflate pe teritoriul 

Greciei, începând cu data de 16 iulie 2021 (ora 06.00) și sunt în vigoare, cu posibilitatea de prelungire. 

Recomandări: 

 

• respectarea cu strictețe a condițiilor de intrare și pregătirea documentelor necesare, pentru a evita 

timpi suplimentari de așteptare la graniță; 

• evitarea deplasării în Grecia în cursul dimineții zilei de sâmbătă (în acest interval există fluxuri 

ridicate de turiști); 

• utilizarea tuturor punctelor de intrare în Grecia; 

• respectarea cu strictețe a măsurilor comunicate de autoritățile elene, inclusiv în cazul unei 

eventuale diagnosticări cu COVID-19 pe perioada vacanței; 

• în cazul în care au nevoie de asistență consulară, cetățenii români pot apela la Consulatul General 

al României la Salonic sau Ambasada României la Atena, inclusiv prin apelarea numărului de 

urgență, dacă situația în care se află are caracter de urgență. 

Incepand cu 01.08.2021, Grecia fost 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!  

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: 
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• 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 
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: 
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• 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 


