
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvegia 

 

Data, ora ultimei actualizări: 19.07.2021 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei 

Republicii Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: NU  

  

RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 16 martie 2020 până la 

data de 1 august 2021): 

 

Cetățeni care călătoresc în Norvegia din țările/regiunile din SEE/Schengen/Regatul 

Unit care au o rată de infectare suficient de scăzută (clasificate ca zonele „verzi”) sunt 

exceptate în carantină de intrare. Lista completă a țărilor exceptate și celor, pentru 

care se aplică măsura de carantină poate fi accesată aici: Entry quarantine and rules 

upon arrival in Norway - NIPH (fhi.no)  

 

Toate persoanele care intră pe teritoriul Norvegiei din state aflate în zona roșie și 

violetă trebuie să prezinte la sosire un rezultat negativ la testul COVID-19 efectuat cu 

maxim 24 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. 

Cetățenilor care călătoresc din zonele/țării clasificate în categoria „violet” (printre 

care și Republica Moldova) sunt aplicabile restricții pentru zonele „roșii”:  

 

• Sunt restricționate călătoriile non-esențiale pentru cetățeni străini care călătoresc 

din zonele roșii/violet; 

• Doar cetățenii străini rezidenți într-o țară violet, care au relații de rudenie cu un 

rezident al Norvegiei sau se regăsesc în lista categoriilor exceptate (lista de mai 

jos) au dreptul de a întra pe teritoriul Norvegiei. Totodată, în lipsa unui certificat 

de vaccinare valabil (model UE) sunt aplicabile măsura de carantină timp de 10 

zile. Mai multe detalii veți putea accesa la următorul link: Coronavirus in Norway: 

Travel advice - helsenorge.no 

 

Carantina de intrare durează 10 zile. Persoanele complet vaccinate și persoanele care 

au avut COVID-19 în ultimele șase luni sunt exceptate de la măsura de carantină. 

Persoanele care au primit prima doză de vaccin între trei și 15 săptămâni în urmă și 

copiii sub 18 ani trebuie să intre în carantină de intrare, dar pot pune capăt carantinei 

dacă testează negativ nu mai devreme de trei zile de la sosire. 

 

La momentul de azi, numai prezentarea unui certificat de COVID-19 (certificat 

covid digital norvegian, danez, suedez sau Certificatul digital al UE) cu un cod 

https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.facebook.com/MoldovainSweden/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#table-pagination-54052600
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#table-pagination-54052600
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels


QR care poate fi verificat de autoritățile norvegiene este considerată a fi o modalitate 

sigură și verificabilă de a dovedi vaccinarea sau boala anterioară. 

 

Alte persoane din zonele gri aflate în carantină de intrare trebuie să facă un test PCR 

la șapte zile după sosire. Dacă testează negativ pentru COVID-19 printr-un test PCR 

(nu printr-un test antigenic rapid), își pot încheia carantina. 

 

Este obligatorie înregistrarea în registrul electronic de călătorie (atât pentru 

cetățenii norvegieni, cât și pentru cetățenii străini), prin completarea unui formular 

care se tipărește și apoi se prezintă poliției la trecerea frontierei (formularul poate fi 

completat în limba română, precum și în norvegiană, engleză, rusă, poloneză și 

lituaniană la următoarea pagină de internet: https://reg.entrynorway.no). Informațiile 

solicitate sunt necesare pentru respectarea reglementărilor privind carantina 

obligatorie pentru persoanele care intră în Norvegia. Datele transmise sunt arhivate 

pentru o perioadă de 20 de zile, urmând ca ulterior să fie șterse. 

 

Următoarele grupuri pot intra în Norvegia în prezent: 

• cetățenii străini care au reședința în Norvegia 

• resortisanții străini care își au reședința într-o țară sau zonă "verde" din spațiul 

SEE/Schengen sau din Regatul Unit, adică o țară sau o zonă care nu intră sub 

incidența obligației de carantină în conformitate cu secțiunea 4 subsecțiunea 1 

litera (a) din Regulamentul privind COVID-19, a se vedea apendicele A la 

regulamente 

• cetățenii străini care sunt vaccinați complet sau care și-au revenit după 

COVID-19 în ultimele 6 luni și care pot documenta acest lucru cu un certificat 

de COVID-19 care are un cod QR care poate fi verificat de autoritățile 

norvegiene 

• cetățenii străini care se află în vizită sau vor sta cu membrii apropiați ai 

familiei în Norvegia: 

o cetățenii străini care au un permis de imigrare de familie 

o membrii de familie ai unui cetățean SEE sau cetățeni din afară SEE cu 

legături de familie echivalente cu un cetățean norvegian, în cazul în care 

persoana are reședința în Norvegia 

o resortisanți străini care au relații de familie cu o persoană cu reședința 

în Norvegia: soț/soție, partener înregistrat sau concubin, copil minor sau 

https://reg.entrynorway.no/


copil vitreg sau părinte vitreg al unui copil minor sau al unui copil 

vitreg 

• cetățenii străini care sosesc pentru o vizită de contact cu copiii lor 

• cetățeni străini pentru care există motive speciale pentru acordarea intrării, ar fi 

responsabilități speciale de îngrijire pentru persoanele din Norvegia sau alte 

motive imperioase de compasiune 

• solicitanții de azil și refugiații de relocare 

• persoane care aparțin anumitor profesii: jurnaliști, personal maritim și 

aeronautic, trafic de mărfuri și pasageri, diplomați și personal militar, persoane 

sami angajate în creșterea renilor și cercetători și echipaj într-o croazieră de 

cercetare marină 

• cetățeni străini invitați de autoritățile norvegiene și angajați ai organizațiilor 

internaționale 

• cetățeni străini aflându-se în tranzit pe un aeroport din Norvegia (atât în 

tranzitul aeroportuar internațional, cât și în spațiul Schengen) 

• cetățeni străini care lucrează în funcții societale critice 

• lucrătorii din domeniul sănătății din Suedia și Finlanda care lucrează în servicii 

norvegiene de sănătate și îngrijire 

• cetățeni străini cu reședința permanentă în Svalbard sau care trebuie să 

călătorească pe continentul norvegian în drum spre sau de la locul lor de 

muncă sau de reședință în Svalbard 

 

Începând cu data de 12 aprilie 2021, măsura intrării în carantină pentru o perioadă de 

10 zile nu se mai aplică persoanelor care sosesc în Norvegia din regiuni ale celorlalte 

state nordice care îndeplinesc criteriile Institutului Norvegian de Sănătate Publică. 

Lista țărilor din categoriile roșie și galbenă, cât și lista de excepții pot fi consultate la 

următoarea pagină de internet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-

knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1.  

Începând cu data de 3 iunie 2021, călătorii pot fi eliberați din hotelurile de carantină 

dacă aceștia pot documenta prin portalul helsenorge.no că au fost vaccinați sau s-au 

vindecat de la covid-19 în ultimele 6 luni. Copiii pot fi eliberați din hotelurile de 

carantină atunci când călătoresc cu persoane care au fost vaccinate sau au avut covid-

19 în ultimele 6 luni. În prezent este acceptată doar confirmarea prezentată prin 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1


autentificare pe site-ul helsenorge.no. Imprimările pe hârtie și capturile de ecran nu 

vor fi luate în considerare. 

Autoritățile municipale vor verifica prin sondaj dacă persoanele care sosesc în acest 

stat au efectuat testul pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar persoanele care nu s-au 

testat în intervalul de 24 de ore de la sosire riscă să fie amendați de până la 20.000 

NOK (aproximativ 2.000 Euro). Cetățenii străini care prezintă certificate false ale 

testelor negative COVID-19 vor fi amendați și expulzați. 

Sunt exceptate de la obligativitatea testării Următoarele categorii de persoane: 

lucrătorii din domenii esențiale, lucrătorii transfrontalieri, conducătorii auto care 

efectuează deplasări pe distanțe lungi și membrii corpului diplomatic. 

 

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. De asemenea, intericțiile de întrare nu se aplică 

personalului diplomatic (cu reședința in Norvegia sau acreditați prin cumul) și 

membrilor de familie lor, iar aceste categorii de persoane sunt scutite de măsuri 

privind prezentarea testelor negative la COVID-19, înregistrare prealabilă și carantina 

la hotelurile special amenajate.  

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. 

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 SARS-CoV-2 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; 

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 data de 29 martie 2021, persoanele care revin din călătorii din străinătate, 

care nu sunt considerate esențiale, trebuie să efectueze perioada de carantină (de 10 

zile) în hoteluri de carantină. 

Măsurile nu se aplică în cazul persoanelor care efectuează deplasări aferente locului 

de muncă și alte călătorii considerate necesare din motive foarte bine întemeiate (de 

exemplu pentru a fi alături de copii minori, nașterea propriului copil, vizitarea 

persoanelor diagnosticate cu afecțiuni în fază terminală sau persoanelor din familia 

apropiată diagnosticate cu afecțiuni grave, participarea la o ceremonie funerară a unui 

membru din familia apropiată). 

Rămân valabile măsurile stricte de carantină: angajații beneficiari ai noilor excepții de 

intrare în Norvegia trebuie să respecte în continuare dispozițiile stricte de carantină și 

măsurile de prevenire a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Ca regulă generală, 

persoanele vor fi cazate într-un hotel de carantină situat la primul loc de sosire în 



Norvegia. Angajatorul poate solicita o aprobare prealabilă pentru efectuarea măsurii 

carantinei de către angajați în alte locații adecvate. În această situație va fi necesară 

furnizarea, la cererea autorităților norvegiene competente, a tuturor 

detaliilor/documentelor necesare privind locația în care se va efectua perioada de 

carantină. În situația unei încălcări a măsurilor de carantină sau a măsurilor de 

prevenire a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, angajatul poate fi expulzat, iar 

angajatorul exclus din sistemul de exceptare. 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

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.  

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Autoritățile norvegiene au prezentat la data de 10 aprilie 2021 planul de redeschidere a 

țării. 

Planul de redeschidere se bazează pe recomandări din partea Direcției Norvegiene 

pentru Sănătate și a Institutului Național pentru Sănătate Publică și stabilește, de 

asemenea, ordinea în care se vor deschide diferitele sectoare ale societății, cu 

mențiunea că vor avea prioritate copiii și tinerii, apoi locurile de muncă și sectorul 

afacerilor. 

Planul de redeschidere constă în patru etape, fiind evaluate următoarele aspecte: 

• ratele de infecție și severitatea infecției/bolii; 

• capacitatea serviciilor de sănătate; 

• numărul de vaccinări. 

La data de 20 iunie 2021, Norvegia a intrat în cea de-a 3-a etapă de redeschidere a 

societății norvegiene: școlile pot desfășura cursuri cu prezență fizică; pot avea loc 

reuniuni publice în interior cu maxim 1.000 persoane (pe scaune) și 2.000 persoane în 

exterior; organizarea de evenimente private cu maxim 100 persoane în interior sau 

exterior (la care se pot adăuga persoanele vaccinate), reluarea campionatelor sportive 

profesioniste. 

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. 

Următoarele grupuri de cetățeni care, după sosirea în Norvegia, trebuie să stea la un 

hotel de carantină începând de joi, 27 mai 2021:  

• Persoanele care au călătorit în afara Europei trebuie să stea la un hotel de 

carantină pentru întreaga perioadă de carantină până când se obține un rezultat 

negativ al testului după cel puțin 7 zile. 

• Călătorii din țările europene care au mai puțin de 150 de cazuri noi de COVID-

19 la 100 000 de persoane în ultimele 14 zile. 

• Călătorii din Marea Britanie și țări din zona SEE / Schengen cu peste 150 de 

cazuri noi de COVID-19 la 100 000 de persoane trebuie să stea la un hotel de 

carantină până ce nu obțin rezultatul negativ testului la COVID-19 făcut nu 

mai devreme de 3 zile după sosire. Aceștia trebuie să finalizeze carantina acasă 

sau într-un alt loc de carantină și pot termina carantina devreme în urma unui 

test negativ efectuat nu mai devreme de 7 zile de la sosire. 

• Călătorii din țările europene cu o rată foarte mare de infecție trebuie să stea la 

un hotel de carantină până ce nu obțin au un rezultat negativ dintr-un test făcut 

nu mai devreme de 7 zile de la sosire 



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.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/ 

 

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/  

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/
https://suedia.mfa.gov.md/
https://www.norway.no/en/moldova/

