
 

Suedia 

 

Data, ora ultimei actualizări: 03.10.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE (prelungite până la data de 11 noiembrie 2021): 

 

Din data de 4 octombrie 2021 au fost reinstituite restricțiile de intrare în Regatul 

Suediei pentru călătoriile neesențiale ale cetățenilor din Republica Moldova și 

Bosnia și Herțegovina. Întrarea cetățenilor din aceste țări poate fi efectuată doar în 

baza categoriilor exceptate de la restricția generală de întrare pe territoriul Suediei 

 

Au fost eliminate restricțiile de intrare pentru călătoriile neesențiale în Regatul 

Suediei pentru cetățenii din Australia, Chile, Hong Kong, Jordan, Canada, Macao, 

New Zealand, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan, Ukraine, 

Uruguay. Regulă privind prezentarea unui test negativ molecular de tip PCR, LAMP 

sau TMA (valabil timp de 72 de ore) se menține pentru toți cetățeni străini care 

călătoresc în Regatul Suediei. Totodată, cetățenii din statele sus enumerate trebuie să 

prezinte dovadă reședinței în statul de proveniență, cum ar fi buletin de identitate/ID 

card și viza de reședință cu traducerea autorizată în limba engleză sau suedeză.  

 

Toți cetățenii străini care călătoresc în Regatul Suediei trebuie să prezinte la frontieră 

un test molecular tip PCR, LAMP sau TMA cu rezultat negativ pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. În situația 

neprezentării testului, intrarea în Regatul Suediei va fi refuzată. Măsura se aplică 

pentru toate tipurile de deplasare: aeriană, rutieră, maritimă și feroviară. 

 

Intrarea dintr-o altă țară din SEE este permisă, atâta timp cât poate fi prezentat un test 

Covid-19 negativ cu valabilitatea rezultatelor de cel mult 72 de ore. Tipurile de teste 

acceptate împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt următoarele: PCR, TMA, antigen 

sau LAMP. Măsură de testare obligatorie va fi valabilă până la data de 31 octombrie 

2021. Există, de asemenea, câteva excepții de la cerința de a prezenta rezultate 

negative ale testelor. 

 

De pe data de 1 iulie 2021 au fost întroduse certificatele digitale UE privind COVID. 

Astfel, cetățenii statelor membre UE au dreptul de a întra pe teritoriul Suediei dacă 

pot să prezinte următoarele documente: 

 

• Certificat digital al UE privind COVID cu QR-codul pentru verificarea 

autenticității. Certificatul trebuie să conține informații despre: 

vaccinarea împotriva covid-19, cu cel puțin o doză dar de la care  trebuie să fi 

trecut minimum 14 zile de la data administrării acesteia; un rezultat negativ la 

un test privind o infecție curentă de covid-19 (valabil timp de 72 de ore înainte 

https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/


de momentul sosirii în Suedia); recuperarea în urma unei infectări cu covid-19. 

(Certificatul poate fi emis cel mai devreme la 11 zile după testul pozitiv, și este 

valabil pentru maxim 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv). 

• Un rezultat negativ la un test privind o infecție curentă de covid-19, care 

poate fi acceptat dacă va conține următoarele informații: numele complet și 

data nașterii, data și ora efectuării testului, boala sau agentul infecțios vizate 

(covid-19, SARS-CoV-2 sau unul din subtipuri), dacă testul este unul de tip 

antigen, PCR, LAMP sau TMA, faptul că rezultatul testului este negativ, 

datele emitentului (nume, număr de telefon, adresă). Nu sunt acceptate teste de 

anticorpi. 

• Un certificat de recuperare în urma infectării cu covid-19, care poate fi 

acceptat dacă va conține următoarele informații: numele complet, data nașterii, 

boala sau agentul infecțios vizate de la care titularul s-a vindecat (covid-19, 

SARS-CoV-2 sau unul din subtipuri), data primului test pozitiv, țara unde a 

fost efectuat testul, emitentul certificatului, data de la care este valabil, valabil 

de expirare (maxim 180 de zile de la ziua primului test pozitiv). Certificatul 

poate fi emis cel mai devreme la 11 zile după testul pozitiv, și este valabil 

pentru maxim 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv. Certificatul 

poate fi emis de un stat UE/SEE, de Andorra, Monaco, San Marino, Elveția 

sau Vatican. 

 

Cetățenii suedezi și călători din Norvegia, Finlanda, Danemarca și Islanda sunt 

exceptate de la prezentarea unui test negativ COVID-19 la întrare în țara. De 

asemenea, se fac excepții, printre altele, pentru cetățenii străini cu domiciliul în 

Suedia sau pentru cei cu permis de ședere sau cu motive familiale. Persoane trebuie 

să prezinte, de asemenea, un test negativ Covid-19.  

 

Sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unui test molecular tip PCR cu 

rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 următoarele categorii de 

persoane: 

 

• persoanele având mai puțin de 18 ani (minorii); 

• persoanele rezidente în Regatul Suediei; 

• Persoanele din spațiul UE cu certificatul COVID emis de către statele membre 

UE, care trebuie să conține datele referitor la vaccinul administrat, testul 

negativ la COVID ori dovada recuperării de la covid-19 (certificat de 

recuperare); 

• persoanele care au fost compet vaccinate cu unul din vaccinuri aprobate 

de EMA și au trecut 2 sâptâmâni de la cea de-a doua doză de vaccin anti-

COVID.(Se referă doar la posesorii certificatului digital al UE) 

• lucrătorii transfrontalieri, cu condiția testării regulate (cel puțin o dată pe 

săptămână); 

• persoanele care sunt implicate într-un transport medical; 

• transportatorii de mărfuri și alte categorii de personal din sectorul de transport; 

• persoane care se deplasează pentru rațiuni familiale urgente; 

• persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care au un alt motiv 



umanitar; 

• persoanele care sunt supuse unei intervenții medicale sau altor tipuri de 

îngrijire medicală în Regatul Suediei care nu pot fi amânate; 

• marinarii; 

• personalul implicat în acțiuni de cooperare polițienească internațională, vamală 

sau în acțiuni de salvare. 

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 

 

Sunt exceptate de la restricțiile de intrare pe teritoriul suedez persoanele cu permis de 

ședere sau drept de ședere în Suedia, cetățenii unui alt stat UE / SEE sau membrii de 

familie ai acestora, cetățenii statelor din afară UE/SEE în conformitate cu lista 

aprobată de către Guvernul Suediei, specialiștii din domeniul medical, transportatori 

și persoane care călătoresc din motive familiale imperative, studenți, experți 

profesionali. Informații mai detaliate cu privire la lista categoriilor exceptate pot fi 

găsite după următorul link: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-

and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/  

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, 

Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Republica Coreea, Singapore, Thailanda și 

Uruguay. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 

Tranzitul aeroportuar este permis. De regulă, pe perioada călătoriei de tranzit, o 

persoană trebuie să rămână în zona de tranzit a aeroportului. 

Nu sunt restricții adiționale de tranzit pentru cetățenii statelor-membre UE. 

Suedezii sau străinii care locuiesc în Suedia vor avea posibilitatea să revină la 

domiciliu, inclusiv, persoanele care vor avea un motiv întemeiat de a intra în ţară, 

precum ar fi reprezentanţii corpului diplomatic, persoanele care necesită protecţie 

internaţională, personalul implicat în exercitarea unor misiuni specifice pe teritoriul 

statului între care se regăsesc, asistenţii medicali şi transportatorii de bunuri. 

 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 

Sunt în vigoare următoarele schimbări în regulamentele anti-COVID-19: 

• Limita de persoane pentru adunări este eliminată pentru locurile de servire în 

aer liber. 

• În interior, un grup de opt persoane poate sta împreună la o masă într-un 

restaurant. 

• Restricția privind program de lucru pentru restaurante și alte locuri de servire 

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
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este eliminat. 

• Agenția de Sănătate Publică din Suedia consideră că educația locală în incinta 

școlilor va fi principiul major în toamna anului 2021. Cu toate acestea, 

măsurile preventive de reducere a riscului de răspândire a infecției rămân 

importante. Pot exista diferențe regionale în modul în care se desfășoară 

procesul educațional, mai multe detalii veți putea găsi după următorul link: 
Informații regionale despre coronavirus - Krisinformation.se 

Persoanele care intră în Suedia și au simptome respiratorii serioase urmează să sune 

la numărul 1177 pentru evaluare medicală; în caz de probleme grave de respirație 

trebuie să sune la 112. Persoanele cu simptome ușoare trebuie să se autoizoleze. 

Toate persoanele care prezintă simptome, chiar și ușoare, trebuie să limiteze contactul 

cu alte persoane, pentru a preveni infectarea celor din jur. Regula se aplică atât la 

nivel personal, cât și profesional. 

Cei care lucrează în sistemul medical și cel de îngrijire a persoanelor în vârstă nu se 

vor prezenta la serviciu dacă resimt probleme ale căilor respiratorii. 

Vizitele care nu sunt necesare la spitale și aziluri sunt restricționate. 

Persoanele peste 70 de ani și cei care aparțin unor grupe de risc trebuie să își reducă 

contactele apropiate cu alte persoane și să evite în totalitate să călătorească cu 

transportul public sau taxi-ul. De asemenea, este necesară evitarea cumpărăturilor în 

magazine sau farmacii și deplasarea în alte locuri aglomerate. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

 

Riscul de răspândire a infecției în comunitate este evaluat a fi „foarte înalt”. 

Suedia nu a impus măsuri obligatorii de carantină sau izolare. 

 

https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-

to-the-virus-responsible-for-covid-19/ 

https://www.government.se/press-releases/2020/10/extension-of-temporary-entry-

ban-to-sweden-until-22-december-2020/  

https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-

banned/  

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/ 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-

the-covid-19-pandemic  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-

sweden/communicable-disease-control/covid-19/ 

 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/arkiverade-sidor-covid-19/regional-information-om-coronaviruset
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Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei 

https://suedia.mfa.gov.md/  

 

Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova 

https://www.swedenabroad.se/ro/embassies/moldova-chisinau/  
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