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Data, ora ultimei actualizări: 23.10.2020 
 
STARE DE URGENȚĂ: NU  
  
RESTRICȚII DE INTRARE (valabile începând cu data de 16 martie 2020 până la 
data de 16 noiembrie 2020): 
 
Norvegia a impus controale la frontierele terestre și aeriene, și a închis granițele 
pentru cetățenii străini din afara spațiului Economic European (SEE) și 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 spațiului SEE care au rezidență și/sau lucrează în Norvegia, 
precum și membrilor familiilor lor.    

Începând cu data de 15 iulie a.c., este permisă intrarea cetățenilor din statele 
Schengen / SEE, cu menținerea obligativității de intrare în carantină / izolare la 
domiciliu timp de 10 zile după sosire pentru țările cu nivel înalt de infecții. Totodată, 
a fost anulată obligativitatea intrării în carantină pentru persoanele care vin din 
țări/regiuni cu un nivel acceptabil de infecții. 

Cetățenii străini care sosesc în Norvegia dintr-o țară care prezintă un risc crescut de 
infecții au dreptul de a intra pe teritoriul norvegian dacă pot justifica unde vor efectua 
perioada obligatorie de 10 zile de carantină/izolare, la o adresă înregistrată din 
Norvegia sau rezervare de cazare / aranjament de închiriere a unui spațiu. Aceste 
cerințe se aplică și persoanelor a căror ședere e mai scurtă de 10 zile. 

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 
Satakunta, Pirkanmaa, Päijät-Häme,  Kymenlaakso,  South Karelia, North Savo, 
North Ostrobothnia, Kainuu și insulele Åland). 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 16 noiembrie 2020): 

Tranzitul este permis. Persoanele care se află în tranzit pe aeroporturile din Norvegia 
își pot continua călătoria fără a fi supuse carantinei; este recomandabil ca durata 
escalei să fie cât mai mică, 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 țară. În cazul în care durata escalei este mai mare de 
câteva ore, cazurile de zbor cu conexiune trebuie anunțate Poliției de Frontieră din 
aeroport. 

Nu sunt comunicate măsuri explicite privind transportatorii; pentru transportul de 
mărfuri este necesară prezentarea documentelor justificative, a rutei, actelor de 
identitate ale șoferului, legitimația acestuia, detalii privind locul în care se va odihni 
șoferul, declarația acestuia de respectare a măsurilor impuse pe plan local de limitare 
a răspândirii pandemiei, eventual o scrisoare însoțitoare și explicativă din partea 
angajatorului, cu precizarea că șoferul 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: 

Distanțarea socială recomandată de 1 metru. 

Sunt permise manifestările publice în aer liber cu maxim 200 de participanți  (în 
condițiile îndeplinirii unui set de criterii stricte), iar în alte situații care nu pot fi 
considerate manifestări sunt recomandate grupuri care să nu depășească 20 de 
participanți (sau maxim 10 participanți în anumite localități unde se înregistrează o 
creștere a numărului de infectări), cu păstrarea distanței sociale de 1 metru. 

Nu mai este permisă vânzarea de alcool în cluburi, baruri, localuri, discoteci etc. după 
orele 24.00. 

Este recomandată purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport public de la 
și în spre aeroportul internațional Gardemoen - Oslo, precum și în restul mijloacelor 
de transport public din Oslo la orele de vârf sau atunci când nu este posibilă 
menținerea distanței sociale de 1 metru. 

Există restricții de vizitare a centrelor de sănătate, a penitenciarelor și interdicția de a 
vizita persoanele vulnerabile (persoane în vârstă, care suferă de anumite boli etc.). 

Sunt permise activități de recreere și sportive în aer liber, cu condiția menținerii unei 
distanțări sociale de 1 metru. 

În Oslo este interzis consumul de alcool în spații publice (parcuri), fiind aplicate 
amenzi de 2.500 NOK (250 Euro). 
 



 
ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Vor intra în carantină pe o perioadă de 10 zile numai persoanele (cetățeni norvegieni 
sau străini) care vin din statele care nu sunt incluse în lista de excepții publicată de 
Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică.  

Efectuarea testului COVID-19 imediat după sosirea în Norvegia și obținerea unui 
rezultat negativ NU presupune exceptarea de la efectuarea carantinei de 10 zile. 

La unele puncte de trecere a frontierelor, printre care și aeroportul Gardemoen sau 
punctul de graniță cu Suedia de la Svinesund, există posibilitatea efectuării gratuite a 
testelor COVID-19, în mod voluntar. 

Începând cu data de 22 iunie a.c., pot fi exceptați de la carantină angajații provenind 
din state UE / SEE care fac dovada că nu sunt infectați cu coronavirus, în urma a două 
teste efectuate după sosirea în Norvegia. Primul test trebuie efectuat în maximum 48 
de ore de la sosire și până la obținerea rezultatului negativ persoana rămâne în 
carantină la domiciliu. Dacă primul test este negativ, persoana poate lucra, însă va fi 
în carantină la domiciliu în timpul liber. După un al doilea test cu rezultat negativ, 
persoana va fi scutită de carantină. Obligația organizării, efectuării și plății costului 
testării revine angajatorului norvegian. 

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/  
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