
IMPORTANT 

 

Ambasada Algeriei în România informează persoanele care solicită vize cu privire la 

măsurile și procedurile referitoare la cererile de autorizare a accesului pe teritoriul Algerian 

în  beneficiul personalului și al lucrătorilor companiilor străine care operează în Algeria, 

luate în cadrul planului de masuri preventive împotriva răspândirii pandemiei Covid -19, 

după cum urmează: 

1. Sunt autorizate operațiunile de înlocuire, din şi către străinătate, a angajaților 

companiilor petroliere care își desfășoară activitatea în țara noastră. 

2. Solicitările în favoarea angajaților altor operatori străini sunt tratate de la caz la caz. 

3. Cererile, care se adresează Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Generală 

Afaceri Consulare şi Comunitate Naţională în Străinătate, trebuie să cuprindă :  

 Lista nominala a personalului în cauză ; 

 Un angajament al companiei în cauză privind respectarea măsurilor de 

prevenţie împotriva răspândirii Covid-19, precum și privind plasarea, pe 

cheltuiala acesteia, în timpul perioadei de izolare, a personalului care intră 

pe teritoriul național, timp de paisprezece (14) zile în locuri clar definite 

(campus, hotel, sediul companiei, reședinţă etc.) 

 indicarea mijloacelor de transport prevăzute pentru transportul de personal, 

de la data prevăzută de intrare pe teritoriul naţional și din punctul de trecere 

al frontierei în cauză. 

 



IMPORTANT 

L’Ambassade d’Algérie en Roumanie informe les demandeurs de visas sur les 

mesures et modalités relatives aux demandes d’autorisations d’accès au territoire algérien 

au profit du personnel et de travailleurs des entreprises étrangères opérant en Algérie, 

prises dans le cadre du dispositif de prévention contre la propagation de la pandémie du 

Covid-19, sont comme suit : 

1- les opèrateurs de relève, de et vers l’ètrangers, des employés des compagnies 

pétrolières opérants dans notre pays, sont autorisées. 

2- Les demandes en faveur des employés des autres opérateurs étrangers sont 

traitées au cas par cas. 

3- Les demandes, à transmetre au Ministère des Affaires Etrangères – Direction 

Gérerales des Affaires Consulaires et de la Communauté Nationale à l’Etranger, 

doivent comprendre : 

 La liste nominative du personnel concerné; 

 Un engagement établi par l’entreprise concernée pour le respect des 

mesures de prévention contre la propagation du Covid 19 ainsi que pour le 

placement, à sa charge, en période de confinement sanitaire, du personnel 

accédant au territoire national pour un période de qutorze (14) jours au 

niveau de lieux clairement definis (base de vie, établissemnt hotalière, siège 

de société, résidence etc,); 



 L’indication du moyen de transport prévu pour l’acheminement du 

personnel, de la date prévisionnelle d”entrée au territoire national et du 

poste frontière concerné. 


