
Instrucțiune de omologare a certificatului străin de vaccinare COVID-19 în Republica 

Moldova 

Obiective: 

1. Înregistrarea persoanelor cu cetățenie a Republicii Moldova care au fost vaccinate 

peste hotarele țării în sistemul electronic național de vaccinare (SIA RVC-19). 

2. Omologarea certificatelor internaționale cu certificatele naționale de vaccinare 

împotriva COVID-19. 

3. Posibilitatea de administrare a dozei de rapel pe teritoriul Republicii Moldova. 

4. Estimarea acoperirii vaccinale reale împotriva COVID-19. 

5. Descărcarea certificatului de vaccinare COVID-19 de pe portalul național  

https://certificate-covid.gov.md/  

Populația țintă: Cetățenii Republicii Moldova vaccinați peste hotarele țării cu certificat de 

vaccinare COVID-19 care deține QR cod*.  

*La moment, doar persoanele care dețin certificat european de vaccinare COVID-19 vor putea 

să omologheze certificatul prin scanare. 

Tot ce ai nevoie pentru omologarea certificatului: 

1. Certificat de vaccinare COVID-19 cu QR cod (printat sau electronic) 

2. Dispozitiv cu cameră  

3. Acces la internet 

4. Linkul de acces către platforma pentru scanarea QR-ului (https://certificate-

covid.gov.md/). 

Cum putem accesa link-ul pentru scanarea codului QR: 

1. https://certificate-covid.gov.md/ (secțiunea încarcă certificate Covid-19 de peste 

hotare) 

2. https://www.vaccinare.gov.md/ (secțiunea descarcă certificat) 

3. https://ansp.md/ (secțiunea certificat COVID-19) 

4. Orice persoană (rudă, prieten, coleg, cunoscut sau lucrător medical) poate distribui 

link-ul https://certificate-covid.gov.md/ prin intermediul: 

a) Email 

b) Viber 

c) Facebook 

d) WhatsApp 

e) Telegram 

f) Instagram 

g) Twitter 

h) Odnoklasniki 

i) Vkontakte 

Etapele de omologare a certificatului: 
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1. Accesați https://certificate-covid.gov.md/ 

2. Ulterior, accesați secțiunea „Încarcă certificate Covid-19 de peste hotare” 

3. Permiteți camerei de pe dispozitiv să poată fi utilizată (allow/permite/ разрешить) 

a) Dacă apar dificultăți, verificați permisiunea de acces a camerei web în browser-

ul dvs. În setările browser-ului căutați după următoarele cuvinte cheie: 

Securitate; Permisiuni; Permisiunile site-lui; Cameră web. 

4. Pentru a verifica Certificatul COVID, poziționați codul QR în raza de acțiune a 

camerei video. 

5. După scanarea reușită, veți vizualiza datele care se conțin în certificatul străin. 

6. Este obligatoriu să introduceți datele în trei câmpuri adiționale pentru omologare: 

a) IDNP personal – poate fi obținut din buletinul de identitate/pașaport/permis de 

conducere a RM.  

b) Raion/Municipiu – se va selecta raionul sau municipiul unde persoana este 

domiciliată 

c) Localitatea – se va indica localitatea unde persoana este domiciliată 

7. Instituția medicală (medicul de familie) – se va indica instituția medicală unde 

persoană este la evidență 

8. Faceți click pe butonul  „Salvează” 

9. Felicitări! Ați omologat cu succes certificatul de vaccinare COVID-19. 

10. Pentru verificarea, descărcarea Certificatului COVID accesați: 

a) Descarcă certificat COVID-19 https://certificate-covid.gov.md/download.php  

b) Verifică certificat COVID-19 https://certificate-covid.gov.md/verify.php  
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