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Data, ora ultimei actualizări: 04.12.2020 
 
STARE DE URGENȚĂ: NU  
  
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 19 martie 2020 până la 
data de 13 decembrie 2020): 
 
Finlanda a impus restricții privind traficul la frontierele externe pentru cetățenii din 
statele terțe ale spațiului UE / Schengen. 
 
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
Începând cu data de 19 septembrie a.c., Finlanda a ridicat restricțiile de călătorie și 
carantina obligatorie pentru cetățenii UE / Schengen care vin din țările cu o incidență 
a cazurilor de sub 25 la 100.000 de locuitori. Această măsură va fi revizuită la fiecare 
2 săptămâni, în funcție de evoluția situației epidemiologice din fiecare țară în parte. 

Controalele la frontierele interne au fost eliminate doar în ceea ce privește traficul cu 
bărci de agrement între statele Schengen. 

Restricțiile de circulație nu se aplică rezidenților următoarelor state (zona verde - 
trafic fără restricții): Vatican. 

De asemenea, restricțiile nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Australia, 
Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, Thailanda. 

În măsura în care restricțiile privind traficul la frontierele externe rămân neschimbate, 
întoarcerea în Finlanda și intrarea în Finlanda pentru alte motive justificate sunt 
permise. Admiterea membrilor de familie ai unui cetățean finlandez este posibilă 
indiferent de cetățenie.  

Sunt considerate cazuri urgente justificate: probleme familiale, personale sau în 
legătură cu proprietăți imobiliare (apartament sau casă de vacanță) deținute în 
Finlanda.  

În afara cetățenilor finlandezi, aceste prevederi sunt aplicabile tuturor cetățenilor din 
statele membre UE / Schengen care locuiesc în Finlanda și membrilor de familie ai 
acestora, precum și resortisanților statelor terțe care locuiesc în Finlanda cu permis de 
ședere, cetățenilor din statele membre UE / Schengen, precum și din Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

Întoarcerea în Finlanda este permisă:  

a) cetățenilor finlandezi și membrilor de familie ai acestora; 
b) cetățenilor din statele membre UE / Schengen care au domiciliul sau reședința în 
Finlanda și membrilor de familie ai acestora;  



c) cetățenilor statelor terțe, posesori ai unui permis de ședere finlandez. 

Întoarcerea către alte state membre UE / Schengen se aplică:  

a) resortisanților altor state membre UE / Schengen și membrilor de familie ai 
acestora;  
b) în cazul deținerii unui permis de ședere eliberat resortisanților statelor terțe cu 
domiciliul în alt stat membru UE / Schengen. 

Călătoriile în interes de muncă și alte călătorii esențiale sunt permise următoarelor 
categorii de persoane:  

a) lucrători, inclusiv transfrontalieri, în baza unui contract de muncă sau a unei 
misiuni; 

b) diplomați, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și personalul 
organizațiilor de ajutor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;  

c) persoane care studiază în Finlanda;  

d) persoane cu permis de ședere finlandez și cetățeni ai statelor membre UE / 
Schengen care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda;  

e) persoane care călătoresc pentru motive de familie, dacă membrii de familie sunt 
cetățeni finlandezi sau cetățeni străini cu permis de rezidență în Finlanda (de 
exemplu, întâlnirea cu rudele, înmormântare, nunți, concediu medical);  

f) persoane care au nevoie de protecție internațională sau călătoresc din motive 
umanitare; g) persoane aflate în alte situații excepționale (de exemplu, chestiuni 
personale justificate, reprezentanți ai mass-media străine, chestiuni imobiliare, 
întreținerea unei locuințe de agrement proprietate personală, situată în Finlanda). 

Sunt considerați rezidenți legali în Finlanda: cetățenii din statele membre UE / 
Schengen care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda și membrii familiilor 
acestora, precum și cetățenii unui terț stat care locuiesc în Finlanda în baza unui 
permis de rezidență.  

Sunt considerate persoane cu rezidență într-un alt stat membru UE: cetățenii 
respectivei țări, cetățenii din alte state membre UE care și-au înregistrat dreptul de 
rezidență în respectiva țară și membrii familiei lor și cetățenii unui stat terț care 
locuiesc în respectiva țară în baza unui permis de rezidență. 

Deplasare necesară în interes de serviciu înseamnă, de exemplu, trafic transfrontalier 
pentru persoane care aparțin unor echipaje ale curselor aeriene sau maritime. 

Alte deplasări cu caracter de necesitate includ traficul care vizează aprovizionarea 
serviciilor de urgență și medicale și părăsirea Finlandei de către cetățenii unui stat 
terț. 



 
Controalele la frontiera internă se efectuează pe baza evaluărilor de risc ale 
autorităților competente în domeniul securității naționale și sănătății publice. 

Justificarea intrării pe teritoriul finlandez în ceea ce privește lucrătorii cu contract de 
muncă, inclusiv transfrontalieri, este determinată în timpul verificărilor efectuate la 
frontieră, acestora putând să li se solicite prezentarea documentelor doveditoare ale 
îndeplinirii cerințelor de intrare. Aceste documente se pot referi în special la 
informații privind relația de muncă și misiunea pe care o desfășoară. Intrarea 
cetățenilor statelor membre UE ca forță de muncă străină sezonieră este permisă în 
același mod ca și în cazul lucrătorilor transfrontalieri. 

Alte motive de călătorie sunt evaluate de la caz la caz, pe baza informațiilor 
prezentate în timpul verificării la frontieră, iar decizia de permitere sau refuz de 
intrare aparține exclusiv poliției de frontieră finlandeze. Este obligatorie prezentarea 
documentului de călătorie necesar și, după caz, a vizei de intrare sau a permisului de 
ședere. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 19 martie 
2020 până la data de 13 decembrie 2020): 
 
Persoanele care doresc să tranziteze frontierele interne trebuie să utilizeze puncte de 
trecere a frontierei unde sunt instituite controale. Trecerea frontierei prin alte locuri 
nu este permisă. 

Este permis accesul prin punctele de trecere a frontierei externe pentru persoanele 
care revin în Finlanda, precum și pentru tranzitarea aeroportului Helsinki-Vantaa, sau 
pentru alte cazuri justificate. Persoanelor aflate în tranzit în aeroportul Helsinki-
Vantaa nu li se permite părăsirea zonei de tranzit aeroportuar sau intrarea pe teritoriul 
Finlandei. 

Poliția de frontieră finlandeză nu acordă permise în avans pentru intrarea în Finlanda, 
decizia de a permite intrarea este întotdeauna efectuată în timpul verificărilor la 
frontieră. Persoana aflată în tranzit trebuie să aibă documentul de călătorie necesar și, 
dacă se impune, viza sau permisul de ședere. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Este interzisă vizitarea persoanelor din grupurile cu risc ridicat. 

Este recomandată evitarea transportului în comun. 

Au fost instituite protocoale stricte pentru a nu se aglomera sistemul medical, fiind 
acceptate la consultul în spitale doar persoanele cu simptome severe, restul 
consultațiilor având loc prin telefon.  

Există un set de reguli stricte privind conduita în spital, pornind de la mănuși și alte 
materiale de protecție care se impun. 



 
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
Începând cu data de 12 octombrie a.c., perioada de autoizolare recomandată 
ferm cetățenilor străini care sosesc din țări cu o rată de infectare peste 25 la 100.000 
de locuitori, a fost redusă de la 14 la 10 zile. Carantina voluntară recomandată de 
autorități poate fi întreruptă după două teste negative, al doilea efectuat la cel puțin 72 
de ore după intrarea în țară. Pasagerii care petrec mai puțin de 72 de ore în Finlanda 
nu trebuie să intre în autoizolare sau să efectueze al doilea test. 

Pasagerilor care sosesc din „țările roșii” le sunt recomandate testarea la intrarea în 
Finlanda și, respectiv, carantina voluntară timp de 10 zile, la adresa de domiciliu sau 
reședință. Pasagerilor cu simptome vizibile le va fi impusă carantina timp de 14 zile. 

În perioada de carantină voluntară nu sunt permise deplasarea între locul de muncă și 
locul de reședință și nici frecventarea școlii. Guvernul finlandez poate  institui 
sancțiuni pecuniare sau chiar privative de libertate pentru persoanele care nu respectă 
recomandarea de izolare la domiciliu la întoarcerea în Finlanda din statele cu risc 
ridicat de transmitere a virusului.  

Pasagerii care sosesc în țară sunt informați cu privire la ghidurile de igienă și de 
distanțare socială, la recomandarea de a evita contactul fizic cu grupurile de risc timp 
de 10 zile, precum și la tratament în caz de necesitate, iar în perspectivă despre 
instrucțiunile privind instalarea unei aplicații mobile. 

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-
covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic  

https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 

https://um.fi/current-affairs/article/-
/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-
matkustamisesta-ja-koronaviruksesta 

INFORMAȚII DE CONTACT: 
 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Finlanda cu reședință la Stockholm 
https://suedia.mfa.gov.md/  
 
Ambasada Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședință la București 
https://finlandabroad.fi/web/mda/frontpage  
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