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Data, ora ultimei actualizări: 04.12.2020 
 
STARE DE URGENȚĂ: NU  
  
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 16 martie 2020 până la 
data de 1 iunie 2021): 
 
Norvegia a impus controale la frontierele terestre și aeriene, și a închis granițele 
pentru cetățenii străini din afara spațiului UE/SEE/Schengen.  

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
Interdicția de călătorie nu se aplică cetățenilor norvegieni care se întorc acasă ori 
cetățenilor din țările UE/SEE/Schengen care au rezidență și/sau lucrează în Norvegia, 
precum și membrilor familiilor lor.    

Începând cu data de 9 noiembrie a.c., ora 00.00, toate persoanele care intră pe 
teritoriul Norvegiei din state aflate în zona roșie, trebuie să prezinte la sosire un 
rezultat negativ la testul COVID-19 efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrare. 

Metoda de testare aprobată este testul molecular tip PCR sau antigen. Documentul 
trebuie să fie în limba norvegiană, suedeză, daneză, engleză, franceză sau germană. 

Persoanelor care nu pot prezenta un astfel de test le poate fi refuzată intrarea pe 
teritoriul norvegian. 

Această prevedere nu se aplică: 
- cetățenilor norvegieni; 
- persoanelor cu reședința în Norvegia;  
- persoanelor aflate în tranzit;  
- cetățenilor străini care sosesc în mod regulat în Norvegia din Suedia sau Finlanda 
pentru a lucra sau a studia, cu excepția cadrelor medicale care au stat mai mult de 
șapte zile în afara Norvegiei;  
- cetățenilor străini care lucrează în domenii considerate critice și al căror refuz de 
intrare implică risc pentru viață sau sănătate;   
- solicitanților de azil și refugiaților;  
- cetățenilor străini cu permis de ședere ca imigrație prin membru de familie; 
- personalului diplomatic și consular acreditat în Norvegia;  
- cetățenilor străini invitați de autoritățile norvegiene să participe la negocieri 
internaționale și alți cetățeni străini care fac parte din delegații care vin în Norvegia în 
conformitate cu obligațiile internaționale ale Norvegiei;  
- personalului militar care ajunge în Norvegia cu transport necomercial. 

În cazul în care rezultatul testului este „posibil COVID-19”, așa-numitul test de 
anticorpi, acesta nu oferă motive pentru scutirea de carantină. 

Autoritățile sanitare și-au înființat propriile centre de testare la Aeroportul Oslo, 
Aeroportul Bergen, Aeroportul Trondheim, Aeroportul Stavanger, Aeroportul Bodø și 
Aeroportul Ålesund pentru pasagerii care sosesc în Norvegia din străinătate. La 
sosire, trebuie urmate indicatoarele pentru testarea opțională Covid-19. 

Începând cu 21 octombrie a.c. mai multe categorii de membri de familie, cetățeni din 
afara spațiului UE/SEE, pot intra pe teritoriul norvegian, după cum urmează: 



- copiii cu vârsta de peste 21 de ani ai unei persoane cu rezidență oficială în Norvegia; 
- părinții copiilor cu vârsta de peste 21 de ani care au rezidență în Norvegia; 
- bunicii unei persoane rezidente în Norvegia; 
- copiii partenerilor de viață ai unei persoane rezidente în Norvegia; 
- soțul/soția, partenerul oficial, concubinul/concubina și copiii unui cetățean 
norvegian care trăiește în străinătate și care vin împreună pentru a vizita Norvegia; 
- cetățeni UE/SEE și membrii lor de familie care au rezidență în state terțe. 

Intrarea acestor categorii de persoane în Norvegia se va face cu respectarea condițiilor 
pre-existente pentru acces (ex. vize sau alte condiționalități, precum și obligativitatea 
privind carantina/izolarea la domiciliu, timp de 10 zile). 

Persoanele care au călătorit, în ultimele 10 zile, în state aflate în zona roșie, cu un 
număr mare de infectări, nu mai pot apela la schema care le permitea testarea la 
fiecare 3 zile pentru a putea merge la serviciu și a sta în carantină numai în afara 
orelor de program. Regula carantinei obligatorii la intrarea în Norvegia se aplică 
astfel lucrătorilor care vin din aceste zone, cu excepția: 

-persoanelor cu sejururi scurte în state sau zone cu infecție crescută (navigatori, 
personal aeronautic, personalul care se ocupă de întreținere și supraveghere strict 
necesare pentru a preveni daune materiale majore asupra imobilelor, bărcilor, 
rulotelor și altele asemenea în zonele din Suedia sau Finlanda); 

- persoanelor care sosesc în Norvegia dintr-o zonă cu obligație de carantină și care nu 
au utilizat transportul public, nu au petrecut noaptea acolo și nu au avut un contact 
strâns cu alte persoane decât cele cu care locuiesc; 

- anumiți angajați și contractori (lucrătorii transfrontalieri sunt scutiți de intrarea în 
carantină în timpul programului de lucru dacă sunt testați în Norvegia pentru COVID-
19 la fiecare a șaptea zi sau în ziua sosirii, apoi la fiecare a șaptea zi dacă de la ultima 
testare au trecut 7,8 sau 9 zile – cu excepția personalului medical); 

- elevii și studenții care se deplasează zilnic între Norvegia, Suedia și Finlanda; 

- conducătorii auto profesioniști care efectuează curse lungi și personalul de tren, care 
sosesc în Norvegia din zone cu obligație de carantină, sunt exceptați de la carantină 
dacă trec frontiera Norvegiei în timpul programului de lucru, însă o vor efectua dacă 
intră în Norvegia în timpul liber; 

- călătoriile de afaceri (persoanele rezidente în SEE sau Elveția și care vin în 
Norvegia pentru a efectua lucrări sau intervenții punctuale/concrete în anumite 
proiecte sunt scutite de intrare în carantină în timpul programului de lucru, dacă 
testarea a indicat un rezultat negativ pentru coronavirus după sosirea în Norvegia, s-
au testat la fiecare trei zile timp de 10 zile după sosirea în Norvegia; s-au izolat într-o 
cameră privată pentru primele zece zile de la sosire, nu s-au aflat  în ultimele 10 zile 
înainte de sosire în zone cu un nivel deosebit de ridicat de infecție); 

- ca excepție specială de la intrarea în carantină, atât în timpul programului de lucru, 
cât și în timpul liber: 

a) cei care trec frontierele Norvegiei pentru efectuarea unei vizite convenite între 
părinți și copii sau stabilirii unei reședințe comune pentru copii în conformitate cu 
Legea privind copiii și Legea privind protecția copilului; 

b) persoanele pe care autoritățile statului norvegian le-au invitat din motive 
importante de politică externă. 



- participanții la competițiile sportive internaționale, în timpul orelor de antrenament; 
atunci când aceste persoane au rezultate negative ale testului, efectuate nu mai 
devreme de 48 de ore după prima și nu mai devreme de cinci zile de la sosire, 
carantina încetează și în timpul liber; 

- membrii delegației care au fost invitați de Institutul Nobel din Norvegia în legătură 
cu acordarea Premiului Nobel pentru Pace în perioada 9-11 decembrie 2020.  

De asemenea, pentru persoanele/angajații care sosesc din zone galbene, cu număr mai 
redus de infecții, au fost adoptate o serie de modificări: aceste persoane sunt plasate 
în carantină în afara programului de lucru, trebuie testate la fiecare 3 zile și trebuie să 
locuiască în spații separate pentru primele 10 zile de la intrarea în Norvegia. 
Angajatorul trebuie să faciliteze păstrarea distanței față de celelalte persoane, atunci 
când angajatul se află în carantină pe perioada timpului liber. 

Începând cu 1 iulie a.c., au fost ridicate restricțiile de intrare în Norvegia pentru 
studenții admiși la unități de învățământ superior (universități, colegii tehnice, alte 
instituții învățământ secundar superior), cetățeni ai statelor din spațiul SEE și din state 
terțe (aceștia trebuie să fie în posesia unui permis de reședință pentru studii). Studenții 
vor fi supuși regulilor de carantină aplicabile cetățenilor străini la momentul intrării 
lor în Norvegia și vor trebui să respecte toate reglementările în vigoare aplicate în 
contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. 

Lista statelor europene pentru care se menține obligativitatea intrării în carantină / 
izolare la domiciliu la sosirea în Norvegia: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, 
Grecia, Irlanda, Insulele Feroe, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Monaco, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 
San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia (cu excepția regiunii Kalmar), 
Ungaria, Vatican, precum și unele regiuni din Finlanda (cu excepția regiunilor Lappi, 
Pirkanmaa, Päijät-Häme,  North Karelia, South Karelia, South Savo, North Savo, 
South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia, Kainuu). 

Lista este întocmită de Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică și este revizuită 
permanent. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 16 martie 
2020 până la data de 1 iunie 2021): 

Tranzitul este permis. Persoanele care se află în tranzit pe aeroporturile din Norvegia 
își pot continua călătoria fără a fi supuse carantinei; este recomandat ca durata escalei 
să fie cât mai scurtă, iar zborul de conexiune trebuie să fie de pe același aeroport. 
Orice ieșire din zona de tranzit este considerată acces pe teritoriul norvegian și supusă 
regulilor de intrare în acest stat. 

Persoanele care sosesc din „zone roșii”, trebuie să rămână în zona internațională a 
aeroportului atunci când efectuează tranzitul, cu condiția de a deține un bilet valid sau 
o carte de îmbarcare pentru călătoria ulterioară. Aeroportul Torp a anunțat faptul că 
nu permite înnoptarea în terminal, orele de funcționare a acestuia variind zilnic.  

Persoanele care locuiesc într-o „zonă roșii” nu pot călători spre Norvegia cu o mașină 
privată, călătoria urmând să fie efectuată apoi cu un zbor de la un aeroport norvegian 
către un alt stat; nu este acceptată sosirea în Norvegia cu avionul, călătoria fiind 



continuată ulterior, spre alt stat, cu un autoturism (indiferent dacă este o mașină 
privată). Pentru ambele situații, regula se aplică și în situația în care călătoria cu 
autoturismul are loc fără opriri.  

Nu sunt comunicate măsuri explicite privind transportatorii. Pentru transportul de 
mărfuri este necesară prezentarea documentelor justificative, a rutei, actelor de 
identitate ale conducătorului auto, legitimația acestuia, detalii privind locul de odihnă, 
declarația acestuia de respectare a măsurilor impuse pe plan local de limitare a 
răspândirii pandemiei de COVID-19, eventual o scrisoare însoțitoare și explicativă 
din partea angajatorului, cu precizarea că persoana în cauză va părăsi imediat 
teritoriul norvegian după încărcarea/descărcarea mărfii/bunurilor. 

Decizia permiterii accesului în Norvegia este luată de Poliția de Frontieră. 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Recomandările de ordin general se referă la: 
- evitarea deplasărilor în afara locuinței și a contactelor cu alte persoane; 
- limitarea numărului de vizitatori în fiecare gospodărie la 5 persoane în afara 
membrilor familiei. Dacă vizitatorii sunt din cadrul aceleiași familii, spre exemplu 
este vorba de o singură familie cu mai mulți copii, este posibilă reunirea în grup mai 
mare; 
- evitarea deplasărilor interne care nu sunt absolut necesare, inclusiv la casele de 
vacanță, dacă acest lucru nu se poate face fără a intra în contact cu alte persoane; 
- universitățile, colegiile și alte unități de învățământ superior trebuie să evalueze în 
ce măsură pot trece, în perioada următoare, la alte forme de predare care să reducă 
prezența fizică și care să reducă presiunea pe mijloacele de transport în comun; 
- școlile primare și gimnaziale trebuie să fie pregătite pentru varianta în care nivelul 
de alertă va fi ridicat la roșu, dacă tendința de creștere a infecțiilor va continua. 

Restricții aplicabile pe întreg teritoriul norvegian: 
- limitarea la 20 de persoane a participanților la evenimente private organizate în 
spații închise și la 50 de persoane la evenimente publice în spații închise acolo unde 
nu există așezare cu loc pe scaune. La evenimente publice cu așezare cu loc pe scaune 
pot participa până la 200 de persoane. 
- interzicerea admiterii de noi oaspeți în restaurante după ora 22:00 și închiderea 
barurilor după orele 24:00. 
- evitarea vizitării centrelor de sănătate, penitenciarelor și persoanelor vulnerabile 
(persoane în vârstă, care suferă de anumite boli etc.). 

Noi măsuri aplicabile la nivel local, în zonele cu focare de infecție: 
- interzicerea sporturilor pe terenuri/stadioane în aer liber pentru adulți; 
- interzicerea practicării sporturilor pe terenuri și stadioane în aer liber și pentru copii 
și tineri sub 20 de ani; 
- adoptarea de restricții suplimentare în privința funcționării restaurantelor, spre 
exemplu închiderea completă a acestora după orele 22.00; 
- reducerea suplimentară a numărului de participanți la diverse evenimente; 
- recomandarea folosirii măștilor de protecție în taxiuri, atunci când există această 
cerință și la utilizarea în mijloacele de transport public; 
- păstrarea a 2 metri distanță între persoane la desfășurarea de activități fizice în spații 
închise; 
- introducerea obligativității lucrului de la domiciliu; 
- introducerea nivelului roșu de alertă pentru licee și colegii; 



- recomandări de evitare a folosirii transportului public; 
- închiderea sau restricționarea folosirii unor spații de activități care au potențial mare 
de răspândire a infecției COVID-19, cum ar fi sălile de sport, bazinele de înot, sălile 
de jocuri, muzeele, bibliotecile sau alte spații pentru evenimente care nu au locuri pe 
scaune. 

Din data de 9 noiembrie a.c., orele 00.00, Primăria Oslo a decis ,,închiderea 
socială”, fiind introduse următoarele restricții: 
- toate adunările sociale din afara locuințelor private sunt interzise; 
- toate activitățile de petrecere a timpului liber pentru adulți vor fi închise; 
- toate afacerile care au ca obiect activități culturale și de petrecere a timpului liber 
vor fi închise, cu excepția bibliotecilor; 
- este interzisă servirea de alcool în Oslo; restaurantele pot rămâne deschise, dar fără 
a servi alcool; 
- un nivel roșu va fi introdus cu măsuri consolidate de control al infecțiilor și 
organizarea de grupe cu un număr redus de elevi în școala secundară superioară; 
- activitățile sportive pentru copii și tineri se pot organiza, precum și antrenamentele, 
dar fără participarea la turnee sau cupe, nici măcar în afara orașului; 
- purtarea măștii de protecție este necesară în taxi-uri și în transportul public; 
- magazinele, mall-urile și alte spații asemănătoare trebuie să se asigure că vizitatorii 
pot păstra o distanță fizică de 2 metri și să asigure securitatea sanitară necesară;  
- se menține interzicerea consumului de alcool în spații publice (parcuri), fiind 
aplicate amenzi de până la 2.500 Nok (echivalentul a aproximativ 250 Euro).  

În Oslo, singurele activități sociale care pot avea loc în interior sunt reuniunile din 
locuințele private, la care pot participa până la 10 persoane, cu condiția ca regulile 
privind controlul prevenirii răspândirii virusului să fie respectate. Nunțile, 
ceremoniile de confirmare și alte reuniuni familiale la care participă mai mult de 10 
persoane nu sunt permise în următoarea perioadă. 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Persoanele care vin în Norvegia trebuie să facă dovada rezidenței permanente în 
această țară sau angajatorul trebuie să dovedească faptul că le asigură un loc potrivit 
pentru ședere după sosirea în Norvegia. 

Persoanele, inclusiv turiștii sau vizitatorii, care nu au reședința în Norvegia sau un 
angajator/client pentru care efectuează un serviciu în Norvegia vor efectua perioada 
obligatorie de 10 zile de carantină la un hotel dedicat special persoanelor carantinate. 
Această regulă se aplică și membrilor de familie ai cetățenilor norvegieni care sosesc 
în scop de vizită. 

Persoanele care au obligația de a efectua cele 10 zile de carantină după sosirea în 
Norvegia trebuie să se cazeze la un hotel de carantină, cu excepția cetățenilor 
norvegieni, a rezidenților sau în cazul în care angajatorul oferă o cazare adecvată 
astfel încât să fie cazată o singură persoană într-o singură cameră. La sosirea în 
Norvegia, Poliția este cea care informează cu privire la cerința de a rămâne la un hotel 
de carantină și, în cooperare cu municipalitatea, oferă instrucțiuni despre hotelul la 
care urmează să fie efectuată aceasta (în localitatea/punctul de intrare sau în 
localitatea de destinație); prin urmare, nu se poate rezerva în avans o cameră de hotel 
pentru efectuarea carantinei; nu există o listă a acestor hoteluri de carantină.   

 



Costul sejurului la un hotel de carantină va fi de 500 NOK pe noapte pentru persoane 
fizice și 1.500 NOK pe noapte pentru companii și angajați. Costul de 500 NOK pe 
cameră/noapte se referă la un adult; copiii cu vârsta sub 10 ani sunt cazați gratuit cu 
părinții, în timp ce taxa pentru copiii între 10-18 ani este de 250 NOK per copil / 
noapte. Taxa acoperă pensiunea completă, inclusiv mesele (restul cheltuielilor vor fi 
acoperite de municipalități care, la rândul lor, vor fi rambursate de către stat). 
Organizarea deplasării către hotelul de carantină variază: unele municipalități asigură 
transportul, în timp ce altele nu oferă acest serviciu; este permisă călătoria cu 
transportul public de la aeroport, port sau trecerea frontierei către hotel, cu 
obligativitatea respectării regulilor privind controlul și prevenirea infecțiilor. 

Cetățenii străini care sosesc în Norvegia pentru o perioadă mai scurtă de 10 zile nu își 
pot vizita rudele, urmare obligativității efectuării celor 10 zile de carantină la hotel, 
scopul perioadei de carantină fiind de a reduce contactul cu alte persoane, inclusiv 
rudele, în vederea evitării riscului de infecție. 

Nu se aplică excepții de la cerința privind cazarea la hoteluri de carantină pentru 
persoanele care doresc să-și viziteze rude grav bolnave sau pe moarte. 

Persoanele self-employed care sosesc în Norvegia, trebuie să efectueze carantina 
obligatorie de 10 zile la hotel; acestea nu își pot rezerva/organiza în prealabil un loc 
pentru efectuarea carantinei obligatorii. 

Municipalitatea este responsabilă de organizarea cazării la hotelul de carantină. În 
aceste hoteluri se oferă posibilitatea efectuării unui test pentru coronavirus. Chiar 
dacă rezultatul testului este negativ, trebuie finalizată întreaga perioadă de carantină 
de 10 zile. 

Autoritățile de sănătate publică au fost abilitate să examineze care sunt mecanismele 
cele mai potrivite pentru implementarea acestor măsuri. Până la stabilirea acestor 
mecanisme, controalele și exigențele la frontiere vor fi întărite. 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/ 
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-
coronavirus-situation-in-Norway/the-coronavirus-situation-questions-and-answers-
aboutentering-norway/id2703365/    
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/ 
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-
advice/travel-advice-COVID19/ 
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/ 
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#rules-and-advice-
upon-entry-into-norway  
 
INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Norvegiei cu reședință la Stockholm 
https://suedia.mfa.gov.md/  
 
Ambasada Regatului Norvegiei în Republica Moldova cu reședință la București 
https://www.norway.no/en/moldova/  
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