Ministerul Afacerilor Interne
09/04/2020
Subiect: Transportul internațional de mărfuri
Datorită epidemiei de coronavirus (Covid-19), trecerea frontierelor prin punctele de trecere a
frontierei din țara noastră (Rep. Turcia) a fost închisă și este interzisă intrarea cetățenilor din
multe țări în țara noastră. Dar, prin notele circulare, s-a precizat că regulile și reglementările
relevante privind intrarea și ieșirea persoanelor esențiale, în special conducătorii auto, vor fi
stabilite în coordonare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Comerțului pentru a menține
continuitatea comerțului exterior.
În acest cadru, cu excepția punctelor de trecere a frontierei cu Iran și Irak care au fost închise
pentru intrare și ieșire, (aceste puncte de trecere a frontierei vor fi deschise doar pentru șoferii
străini care ies din țară cu condiția să nu se întoarcă); în scopul continuității comerțului
internațional, vehiculele și conducătorii auto care vor intra/ieși din țara noastră (Rep. Turcia) și
vehiculele și conducătorii auto care vor tranzita țara noastră (Rep. Turcia) vor avea voie să
treacă frontierele în conformitate cu următoarele condiții:
A. TRANZITAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A CONDUCĂTORILOR AUTO PRIN TURCIA
1. În scopul combaterii infectării cu coronavirus, verificarea stării de sănătate a conducătorului
auto se va efectua de către unități de sănătate, iar persoana/persoanele care prezintă simptome
de COVID-19 nu va avea/vor avea voie să treacă (în Turcia).
2. Autovehiculele vor fi supuse dezinfectării la intrarea în țară.
3. Conducătorii auto trebuie să poarte măști atunci când intră în contact cu alte persoane, în
timpul pauzelor și să aibă o cantitate suficientă de măști, dezinfectanți și alimente pentru o
lungă perioadă de timp.
4. Administrațiile vamale vor determina rutele și zonele de odihnă/parcare pentru autovehiculele
care vor fi în tranzit. Autovehiculele au la dispoziție 36 de ore să tranziteze țara de la cel mai
îndepărtat punct de trecere a frontierei și 24 de ore de la celelalte puncte de trecere a frontierei,
tranzitarea se va efectua prin „sistemul de urmărire a vehiculului”. (Administrația vamală
relevantă poate prelungi perioadele de timp cu până la 48 de ore în funcție de starea
drumurilor, condițiile meteorologice, timpul de așteptare la biroul vamal de plecare etc.)
5. Măsurile necesare de sănătate și securitate vor fi luate de guvernanții/guvernoratele de
district relevante în locurile de odihnă care vor fi stabilite de administrațiile vamale.
6. Un angajament scris va fi luat la intrarea în frontieră de către departamente ale Ministerului
Afacerilor Interne - în sensul că nu vor staționa sau aștepta mai mult decât este necesar - de la
șoferii care vor fi în tranzit în Turcia. În caz contrar, conducătorul auto va fi informat că va fi
sancționat conform prevederilor Legii Sănătății Publice.
7. Înaintea acordării permisului de intrare, se va asigura că autovehiculele vor fi acceptate de
țara în care vor intra după tranzitarea țării noastre (Rep. Turcia) și dacă autovehiculele nu sunt
acceptate de țara de intrare dacă părăsesc țara noastră, intrarea acestor autovehicule nu va fi
aprobată.

B. PROCEDURI DE INTRARE PENTRU CONDUCĂTORII AUTO
1. Verificările privind starea de sănătate a conducătorilor auto vor fi efectuate de către
autoritățile de sănătate, în cazul în care există simptome legate de boală conducătorii auto nu
vor primi permisiunea de a intra pe teritoriul Turciei.
2. Vehiculele care intră vor fi supuse procesului de dezinfectare.
3. Este obligatoriu ca șoferii să poarte măști în orice moment în care pot interacționa cu oamenii
din locurile de odihnă/parcare, trebuie să aibă suficiente măști, dezinfectanți și suficiente
alimente și băuturi la bordul autovehiculelor lor. Dacă este nevoie, se vor aplica anumite
proceduri de escortă, iar autoritățile guvernamentale vor identifica zonele obligatorii de odihnă și
parcare.
a) Șoferii cu cetățenie turcă; după verificările medicale de către autoritățile sanitare, șoferii turci
vor avea voie să intre dacă semnează un angajament prin care dovedesc că acceptă măsura
de carantină de 14 zile la domiciliu. Informații despre adresa și identitatea șoferului vor fi
furnizate provinciilor pentru a pune în aplicare procedurile.
b) Conducătorii auto cu cetățenie străină: Serviciile de transport vor fi prestate în zone izolate
prin schimb de șoferi și/sau remorci/mărfuri și dacă acest lucru nu este posibil ei vor fi obligați
să stea în carantină timp de 14 zile după care li se va permite intrarea pe teritoriul Turciei.
c) Autoritățile Vamale au latitudinea de a lua în considerare starea drumurilor, starea vremii și
volumul de lucru din administrațiile vamale pentru a se respecta itinerariul/rutele, timpul maximal
de tranzit pentru conducătorii auto străini care lasă marfa în țara noastră. Măsurile de sănătate
și siguranța cerute de autoritățile centrale și de autoritățile districtuale relevante vor fi luate în
zonele de parcare/odihnă aflate pe traseul lor. Ministerul Afacerilor Interne va prelua un
angajament conform căruia conducătorii auto nu vor opri și nu vor aștepta cu excepția cazurilor
indispensabile. Angajamentul, care va fi semnat de conducătorii străini, specifică faptul că în
situația în care obligațiile susmenționate nu vor fi îndeplinite, conducătorul auto va fi sancționat
în conformitate cu prevederile Legii Sănătății Publice.
d) La intrarea camioanelor/conducătorilor auto străini care transportă mărfuri cum ar fi
medicamente, furnituri medicale și produse alimentare cerute urgent de țara noastră; în situația
în care schimbarea conducătorului auto sau a remorcii/încărcăturii nu este posibilă, intrarea
poate fi permisă cu condiția de a fi supus unei examinări/verificări relevante a stării de sănătate
și obținerea măsurilor de protecție necesare, fără a se recurge la perioada de carantină de 14
zile.
e) Conducătorii auto cu naționalitate bulgară, azeră, georgiană și cei din Nahcivan vor putea
intra în țara noastră fără a fi supuși perioadei de carantină de 14 zile după ce vor fi supuși
examinărilor privind starea de sănătate în zonele izolate stabilite iar vehiculele vor fi
dezinfectate. Conform acestor prevederi, conducătorilor auto care descarcă în țara noastră li se
vor aplica articolele relevante din Secțiunea A din această Notă Circulară; Art. 4 le va fi aplicat
în funcție de traseul acestora.
C. CONDUCĂTORII AUTO CARE IES DIN TURCIA
1. Conform Art. 3 (a) din secțiunea B, conducătorilor auto turci nu li se va permite să
părăsească Turcia în cazul în care se constată că nu și-au încheiat perioada de carantină la
domiciliu.
2. Conducătorilor auto turci li se va solicita să poarte mască, să dezinfecteze obiectele, să aibă
suficiente alimente pentru o perioadă lungă de timp; de asemenea, sunt avertizați că atunci

când interacționează cu persoanele din țara de destinație și de-a lungul traseului, să se
conformeze distanțării sociale fără contact fizic, apoi să se întoarcă fără a pierde timp după
încărcarea/descărcarea mărfurilor.
3. Referitor la ieșirea conducătorilor străini, respectarea Notei Circulare va fi verificată. În cazul
unei încălcări, departamentele Ministerului de Interne vor lua măsuri punitive și li se vor interzice
(conducătorilor auto) să mai intre, din nou, în Turcia.
D. CONDIȚII CARE SE APLICĂ LA TRANSPORTURILE RO - RO
1. În cadrul transportului Ro-Ro, se va face doar transportul remorcii/containerului, transportul
pasagerilor și a vehiculelor nu va fi permis. În cazul îmbarcării conducătorului auto (în cazuri
excepționale), situație necesară confirmată de Administrația Civilă Portuară, toate
reglementările menționate în această Notă Circulară se vor aplica șoferilor în timpul
intrării/ieșirii din țară – conducătorii auto vor fi notificați de către Administrația Civilă Portuară.
2. Obligația de izolare a conducătorilor auto la îmbarcarea acestora, în conformitate cu Art. 1,
va fi notificată comandantului și altor asociații de către Administrația Civilă Portuară.
3. Vehiculele sosite în țara noastră prin transport RO-RO, vor fi dezinfectate și după aceea
conducătorul auto va putea să se suie în autovehicul.
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