
FINLANDA 
I. Starea de urgență: Nu                                                                 Actualizare la 27.07.2020 

Restricțiile de intrare în Finlanda pentru cetățenii din statele terțe ale spațiului UE/Schengen au fost 
extinse până la 25 august 2020. 
Măsura nu se aplică rezidenților următoarelor state: Norvegia, Danemarca, Islanda, Estonia, Letonia, 
Lituania, Olanda, Belgia, Italia, Grecia, Liechtenstein, Malta, Germania, Slovacia, Ungaria, Andorra, 
Cipru, Irlanda, San Marino și Vatican. 
De asemenea, măsura nu se aplică cetățenilor următoarelor state terțe: Coreea de Sud, Georgia, 
Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Thailanda, Tunisia, Uruguay, China. În cazul Chinei, 
recomandarea Consiliului impune confirmarea reciprocității. Conform ultimelor evaluări 
epidemiologice, Algeria și Australia nu mai îndeplinesc criteriile stabilite de guvern, respectiv, 
restricțiile privind traficul la frontierele externe vor fi din nou înăsprite. 
Restricțiile privind traficul la frontierele externe rămân neschimbate pentru toate celelalte state 
non-Schengen. În măsura în care restricțiile privind traficul la frontierele externe rămân neschimbate, 
întoarcerea în Finlanda și în alte situații justificate este permisă trecerea la frontierele externe. 
Admiterea membrilor de familie ai unui cetățean finlandez este posibilă indiferent de cetățenie. 
Pe perioada verificărilor la frontieră, persoanele pot fi rugate să prezinte documente pentru a verifica 
dacă cerințele de intrare sunt îndeplinite. Aceste documente pot să se refere în special la relația 
contractuală sau la misiunea în care se află persoana în cauză. 

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană Controalele la frontierele interne vor continua la frontierele 

aeriene, cu excepția traficului pentru statele exceptate de la 
restricții.  
Permisiunea pentru tranzitul aerian se acordă doar în caz de 
programare a tranzitului.  

Pe cale terestră Se mențin restricțiile de control la frontierele interne cu: Spania, 
Luxemburg, Portugalia, Polonia, Franța, Suedia și Republica 
Cehă, cu excepția traficului cu bărci de agrement, precum și 
Bulgaria, Croația, România, Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Monaco. Din 27 iulie 2020, a fost reintrodus 
controlul la frontierele interne pentru Austria, Slovenia și 
Elveția. În aceste state, numărul cazurilor de coronavirus a 
crescut față de evaluarea anterioară. 

Pe cale maritimă Toate porturile care sunt deschise ca puncte de trecere a 
frontierei pot transporta pasageri, sub rezerva restricțiilor de 
intrare. Modificarea va facilita în special operarea transporturilor 
comerciale. 
Este posibilă acostarea navelor de croazieră care sosesc în 
Finlanda de la 13 iulie 2020, fără posibilitatea de a vizita țara. 
De la 13 iulie 2020, au fost deschise traficului de pasageri 
porturile Eckerö și Hanko.  

Informații privind tranzitul 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. 
Tranzitul la aeroport este permis. De regulă, pe perioada 
călătoriei de tranzit, o persoană trebuie să rămână în zona de 
tranzit a aeroportului, dar poate fi permis, de la caz la caz, unei 
persoane să intre în Finlanda pentru cazare la un hotel în 
apropierea aeroportului. 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. 

Necesitatea de respectare a 
carantinei după sosirea în țară 

Începând cu data de 15 iunie 2020, carantina voluntară la adresa 
de domiciliu sau reședință este recomandată tuturor celor care 
intră în Republica Finlanda, la întoarcerea din state care sunt încă 
supuse controlului la frontierele interne sau externe. În perioada 
de carantină voluntară sunt permise deplasarea între locul de 
muncă și locul de reședință, precum și alte deplasări necesare. 
Pasagerii care sosesc în țară sunt informați, de asemenea, cu 
privire la ghidurile finlandeze de igienă și de distanțare socială, 
la recomandarea de a evita contactul fizic cu grupurile de risc 
timp de 14 zile, precum și la tratament în caz de necesitate, iar în 
perspectivă despre instrucțiunile privind instalarea unei aplicații 
mobile. 
Persoana care pleacă în călătorie trebuie să se informeze cu 
privire la reglementările de intrare și carantină din statul de 
destinație și să țină seama de recomandările de carantină privind 
întoarcerea în Finlanda. Este necesară o asigurare personală de 
călătorie în contextul dat de pandemie. 

III.        Măsuri pe plan intern  
Condiții de siguranță ce vor trebui 
respectate pe teritoriul statului 
 

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

IV. Alte informații relevante 
Modul de funcționare a spațiilor 
publice (cafenele, instituții 
publice, centre comerciale etc.) 

 Centrele comerciale, stațiile de transport public și alte clădiri 
publice au fost deschise. 

Link-uri utile https://suedia.mfa.gov.md/ 
 
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-
coronavirus/questions-and-answers 
 
https://um.fi/current-affairs/article/-
/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-
vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta 
 
https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 
 
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-
covid-19-latest-updates 
 

Linia de urgență a Ambasadei RM la Stockholm +46769423423 
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