
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islanda 

 

Data, ora ultimei actualizări: 04.06.2021 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 
Republicii Moldova 
 
STARE DE URGENȚĂ: NU  
 
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 20 martie 2020, fără o 
dată limită): 
 
Islanda a impus controlul la frontiere și interzice, temporar, accesul cetățenilor străini 
care nu pot demonstra caracterul esențial al călătoriei în Islanda.  
 
Până la data de 15 iunie a.c., nu vor putea intra în Islanda toți cetățenii străini care 
sosesc sau au petrecut mai mult de 24 de ore în ultimele 14 zile în zone în care rata de 
incidență a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 
700 la 100.000 de locuitori.  
 
Au fost definite țări cu risc ridicat, care sunt împărțite în două categorii pe baza ratei 
de infectare. (Categoriile I și II). Mai multe detalii veți putea găsi după următorul 
link: https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item46204/Obligation-
to-stay-in-a-quarantine-facility-upon-arrival-in-Iceland-from-areas-and-countries-
that-are-considered-very-high-risk-for-COVID-19-  
 
 
Categoriile exceptate: 
 
- cetățenii străini care locuiesc în Islanda, pe baza unui permis de ședere sau a altor 

tipuri de drept de ședere, familiilor cetățenilor islandezi și străini care au reședința în 

Islanda, cetățenilor străini aflați într-o relație pe termen lung cu un cetățean islandez 

sau cetățean străin care locuiește în Islanda; 

- cetățenii străini care pot prezenta un certificat valid de vaccinare sau un certificat că 

s-au vindecat de COVID-19, conform reglementărilor aplicabile la frontieră; 

- cetățenii străini care trebuie să călătorească în Islanda din motive esențiale, precum: 

- transfer pasageri; 

- personalul de îngrijire a sănătății și a persoanelor în vârstă; 

- personal de transport de mărfuri și servicii; 

- persoane care au nevoie de protecție internațională; 

- persoane care trebuie să călătorească din cauza unei situații familiale urgente; 
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- persoane și delegații care sosesc în Islanda la cererea autorităților islandeze, 

personalul misiunilor diplomatice și al altor reprezentanți ai statelor străine, 

personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de aceștia să viziteze 

Islanda pe fondul operațiunilor acestor organizații, reprezentanți ai forțelor armate, 

personalul de asistență și protecție civilă, precum și familiile tuturor categoriilor de 

mai sus; 

- elevi; 

- persoane fizice care trebuie să călătorească pentru afaceri sau muncă (situații care, 

datorită caracteristicilor, nu pot fi amânate sau desfășurate în străinătate). 

 
Anterior efectuării călătoriei în Islanda, fiecare persoană trebuie să completeze un 
formular electronic de înregistrare prealabilă, disponibil la https://visit.covid.is/. De 
asemenea, fiecare persoană este încurajată să descarce aplicația de monitorizare a 
transmiterii infecțiilor Rakning C-19, disponibilă la https://www.covid.is/app/en. 
 
Începând cu data de 1 aprilie 2021 călătorii care sosesc din sau au fost în ultimele 14 
zile  în zone clasificate ca roșu închis sau gri de ECDC (unde rata de incidență la 14 
zile depășește 500 sau sunt disponibile date insuficiente) vor rămâne în locațiile de 
carantină stabilite de Islanda pe durata carantinei de 5 zile între teste. În cazul unui 
test pozitiv, călătorii vor rămâne în izolare în facilitățile de carantină menționate. . 
Lista cu zonele de risc menționate se actualizează constant și este disponibilă 
la https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44815/COVID-19-
Countries-and-Quarantine-Facility. Începând cu 11 aprilie a.c., se va percepe o taxă 
(10.000 ISK (67,25 EUR) pe noapte pe cameră, inclusiv mâncare) pentru șederea într-
o facilitate de carantină menționată; în cazul în care șederea a început înainte de 10 
aprilie și se termină după 11 aprilie, nu se va percepe nicio taxă. 
 
Începând cu data de 19 februarie 2021, toate persoanele care sosesc în Islanda vor 
prezenta un test PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 
efectuat cu cel mult 72 ore anterior îmbarcării cu destinația Islanda. Aceasta măsură 
este suplimentară sistemului actual de dublă testare, care impune, tuturor pasagerilor 
care sosesc în Islanda să efectueze două teste pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 
după sosirea în Islanda, fiind necesar să rămână în carantină până la momentul 
recepționării ultimului rezultat negativ. 
 
Începând cu data de 1 aprilie 2021 toți copiii născuți începând cu 2005 vor fi supuși 
unei testări PCR la frontieră, iar în cazul unui rezultat pozitiv, vor rămâne în izolare. 
În caz contrar, vor fi plasați în carantină împreună cu părinții sau tutorii pentru care 
această măsură este obligatorie. 
 
Toți pasagerii care sosesc în Islanda și au stat într-o zonă de risc mai mult de 24 de 
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ore trebuie să efectueze două teste pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 după 
sosirea în Islanda, fiind necesar să rămână în carantină până la momentul 
recepționării ultimului rezultat negativ. Primul test se efectuează la intrare, la unul din 
punctele de trecere a frontierei, iar cel de-al doilea la 5 zile mai târziu. Copiii născuți 
începând cu anul 2005 care călătoresc cu părinții intră în carantină împreună cu 
aceștia. 
 
Din 27 aprilie a.c., toți călătorii care sosesc din regiuni sau state cu o rată ridicată de 
infectare cu virusul SARS-CoV-2 au obligația de a rămâne într-o unitate de carantină. 
Autoritățile islandeze vor publica periodic o listă a statelor cu risc ridicat, care va fi 
actualizată în funcție de situația epidemiologică  
 
Astfel, pasagerii care provin din regiuni sau state în care rata de infectare în ultimele 
14 zile este de peste 700 de cazuri la 100.000 de locuitori trebuie să rămână într-o 
unitate de carantină, fără excepție, până la primirea rezultatului celui de-al doilea test 
efectuat la sosirea în Islanda. 
 
Pasagerii care provin din regiuni sau state în care rata de infectare în ultimele 14 zile 
este de 500-699 de cazuri la 100.000 de locuitori, trebuie să rămână într-o unitate de 
carantină, dar autoritățile pot face derogări de la această regulă. Pasagerii trebuie să 
solicite aplicarea acestei excepții cu cel puțin două zile înainte de sosirea în Islanda. 
În prezent, România a fost inclusă în această categorie. 
 
Pasagerii care provin din regiuni sau state în care rata de infectare în ultimele 14 zile 
este de sub 500 de cazuri la 100.000 de locuitori își pot alege locația unde să 
efectueze măsura carantinei, cu condiția ca aceasta să îndeplinească cerințele 
specifice carantinei la domiciliu 
 
. Acestea includ faptul că persoana în cauză va trebui să efectueze izolarea la locul de 
ședere și dacă mai multe persoane locuiesc în aceeași locație, acestea sunt supuse 
acelorași cerințe care se aplică în carantină. Persoanele ale căror locuințe nu 
îndeplinesc cerințele pentru carantină sau care nu doresc să stea în carantină la 
domiciliu, vor rămâne la o locație de carantină stabilită de Islanda, fără perceperea 
vreunei taxe. Persoanele care stau la o instalație de carantină vor putea să desfășoare 
activități în aer liber. În cazul în care o persoană încalcă carantina la domiciliu, 
autoritățile islandeze pot decide ca finalizarea carantinei să se efectueze la o unitate 
de carantină. Încălcarea regulilor de carantină, inclusiv refuzul de a sta la o locație de 
carantină, dacă este necesar, se sancționează cu amenzi în cuantum 50.000-250.000 
ISK (323-1.616 EUR). De asemenea, nerespectarea regulilor privind prevenirea 
infecțiilor în Islanda se sancționează cu amendă. 
 
Persoanele care furnizează un certificat eliberat în baza unui test molecular tip PCR 
sau de anticorpi, efectuat într-un stat membru UE/AELS, conform căruia au fost 
infectați și s-au vindecat de infecția cu virusul SARS-CoV-2 sunt exceptate de la 
obligația prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ, de la măsura 
testării și a carantinei. Testele rapide de antigen nu sunt acceptate. Certificatul 



trebuie să fie prezentat numai în limbă islandeză, norvegiană, suedeză, daneză sau 
engleză. Rezultatele testului trebuie înregistrate în prealabil, detalii suplimentare și 
procedura de înregistrare veți putea găsi după următorul link: https://visit.covid.is/  
 
Cetățenii din statele membre UE/AELS care furnizează dovada validă a vaccinării 
complete împotriva COVID-19 cu un vaccin autorizat de Agenția Europeană a 
Medicamentelor (EMA) nu trebuie să prezinte un test molecular tip PCR înainte de 
îmbarcare și sunt, de asemenea, scutite de măsurile de testare la frontieră și carantină. 
Informațiile relevante despre certificatele de vaccinare veți putea găsi după următorul 
link: https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland  
 
Călătorii din anumite zone de risc definite trebuie să rămână în carantină sau izolați 
într-un centru de carantină între primul și al doilea test. Persoanele care dețin un 
certificat valid de infecție anterioară sau un certificat de vaccinare sunt exceptate. 
 
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
Restricțiile de circulație  nu se aplică cetățenilor din statele UE/SEE, AELS, Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, 
precum și cetățenilor britanici care au obținut un drept de ședere sau rezidență înainte 
de 1 ianuarie 2021.  

De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, 
Republica Coreea, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Thailanda, Singapore și 
Uruguay. 

Interdicția de călătorie în Islanda nu se aplică următoarelor categorii: pasageri aflați în 
tranzit; personal medical ce călătorește în interes profesional; personal navigant; 
persoane care necesită protecție internațională; persoane ce călătoresc într-un interes 
urgent de familie; personal diplomatic; membri ai organizațiilor internaționale; 
membri ai forțelor armate care călătoresc în interes profesional; lucrători din 
domeniul umanitar; studenți; experți profesionali; persoane care desfășoară activități 
economice importante, care nu pot fi amânate sau desfășurate în străinătate. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 20 martie 
2020, fără o dată limită): 
 
Tranzitul este permis. Pasagerii aflați în tranzit, care nu părăsesc terminalele din 
aeroporturi, sunt exceptați de obligativitatea carantinei sau testării pentru COVID-19. 
 
MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
Începând cu data de 26 mai a.c. se aplică următoarele măsuri: 
• numărul maxim de persoane la care sunt limitate adunările crește de la 50 la 150, 

cu accent pe distanțare și alte precauții personale; 
• în magazine pot intra câte 5 clienți/10 m², eliminându-se restricția privind un 
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număr maxim de clienți; 
• restaurantele pot primi clienți noi până la ora 23:00 și pot funcționa până la ora 

00:00; cluburile de noapte și barurile sunt supuse acelorași restricții; 
• asociațiilor religioase li se permite să organizeze ceremonii la care să participe 

maximum 30 de invitați; la ceremonii funerare pot participa maxim 100 persoane; 
• piscinele, spa-urile, facilitățile de schi, și muzee vor putea funcționa la capacitatea 

maximă; sălile de sport vor putea funcționa la capacitatea maximă, cu maxim 150 
de persoane în fiecare compartiment; 

• numărul maxim de participanți la sport și evenimentele de artă pe scenă vor fi de 
75 pe fiecare compartiment sau pe scenă, iar numărul maxim de invitați așezați la 
evenimente va fi extins de la 150 la 300 de persoane; 

• sunt permise lecțiile de conducere și lecțiile de aviație cu un instructor; 
• saloanele de coafură și centrele similare pot funcționa în continuare, cu condiția 

utilizării măștilor de protecție; 
• este obligatorie păstrarea distanței fizice de doi metri între persoane în spațiile 

publice, cu excepția restaurantelor, a evenimentelor în care oaspeții sunt așezați, în 
școli și în piscine și facilități de baie, cerința de distanțare socială fiind de 1 metru, 
în caz contrar fiind necesară utilizarea măștilor de protecție; 

• este obligatorie purtarea măștii de protecție pe durata zborurilor interne și 
internaționale și în aeroporturi, în mijloacele de transport în comun. Măștile vor fi, 
de asemenea, utilizate în cazul în care nu este posibilă respectarea regulii de 
distanțare socială de doi metri, cum ar fi serviciile de sănătate, zborurile interne și 
feriboturile, transportul public, taxiurile și autocarele, la lecțiile practice de 
conducere și la antrenamentele de zbor, precum și la activitățile culturale, 
saloanele de coafură, saloanele de înfrumusețare, saloanele de masaj, saloanele de 
tatuaje, saloanele de îngrijire a animalelor de companie etc.. Copiilor născuți 
începând cu anul 2005 nu li se mai impune purtarea măștilor de protecție. Măștile 
de protecție utilizate trebuie să întrunească standardele de calitate ale CEN (The 
European Committee of Standardization). 

 
Persoanele care nu prezintă simptome specifice COVID-19, așa cum sunt definite de 
către Directoratul pentru Sănătate din Islanda, dar solicită să fie testate la un centru de 
sănătate, trebuie să suporte costurile aferente. Pentru informații actualizate privind 
costurile este recomandată consultarea https://www.heilsugaeslan.is/um-
hh/frettasafn/stok-frett/2021/01/11/Synatokur-einkennalausra-fyrir-ferdalog-og-
gjaldskra-2021/ 
 
Persoanele care sunt suspecte de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 trebuie să 
apeleze numărul unic 1700 (sau +354 544 4113 pentru numerele de telefon din afara 
Islandei) și să urmeze instrucțiunile autorităților. 
 
Măștile de protecție utilizate trebuie să întrunească standardele de calitate ale CEN 
(The European Committee of Standardization). 

Persoanele care nu prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19, dar solicită 
să fie testate la un centru de sănătate vor trebui să suporte costul procedurii, în valoare 
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de 11.000 ISK/testare (aprox. aprox. 70 EUR/testare). 

Persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19 trebuie să 
apeleze numărul unic 1700 (sau +354 544 4113). 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Începând cu data de 19 august a.c., se aplică măsura carantinei obligatorii timp de 14 
zile pentru toți cei care călătoresc în Islanda, indiferent de durata și scopul vizitei. 

Anterior efectuării călătoriei în Islanda, fiecare persoană trebuie să completeze un 
formular electronic de pre-înregistrare (https://visit.covid.is/) și să descarce aplicația 
de monitorizare a infecțiilor Rakning C-19 (https://www.covid.is/app/en). 

Persoanele care doresc să evite carantina obligatorie pot opta pentru dubla testare 
moleculară (de tip PCR) pentru depistarea infecției cu COVID-19. Primul test este 
efectuat fie la unul dintre punctele de trecere a frontierei, fie la unul dintre centrele de 
sănătate din apropierea acestora. Cel de-al doilea test se efectuează 5 zile mai târziu la 
un centru de sănătate local. Între 1 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021, testările 
pentru depistarea infecției sunt gratuite. 

În perioada dintre cele două testări, vor fi urmate regulile stricte privind carantina 
(detalii la https://www.covid.is/categories/how-does-quarantine-work). Aceste măsuri 
se aplică și cetățenilor și rezidenților islandezi care se întorc în Islanda din străinătate. 

Copiii născuți începând cu anul 2005 sunt exceptați de la obligativitatea pre-
înregistrării, testării pentru COVID-19 sau a plasării în carantină timp de 14 zile la 
sosirea în Islanda. 

Persoanele care dețin un certificat eliberat de autoritățile islandeze conform căruia au 
avut și s-au vindecat de infecția cu COVID-19 sunt exceptate de la obligativitatea 
testării sau a plasării în carantină timp de 14 zile la sosirea în Islanda. 

https://www.government.is/ 
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/ 
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https://www.covid.is/english 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Islanda cu reședință la Stockholm 
https://suedia.mfa.gov.md/  
 
Ambasada Republicii Islanda în Republica Moldova cu reședință la Moscova 
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-moscow/  
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