
 

NORVEGIA 
I. Starea de urgență: Nu                                                              Actualizare la 15.06.2020 

Guvernul Norvegiei a extins până la 20 august 2020 controalele la frontierele terestre (rutiere/ 
feroviare) și aeriene, și a închis granițele pentru toți cetățenii străini, care nu au rezidență în 
Norvegia. Se menține recomandarea limitării stricte a călătoriilor în străinătate. 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.    
Restricțiile de acces pot suferi modificări funcție de evoluția epidemiei pe teritoriul norvegian. 
Din 15 iunie 2020, Norvegia și-a deschis frontierele pentru Danemarca, Finlanda, Islanda, 
Groenlanda, Insulele Feroe, Insulele Åland și Insula Gotland (Suedia).   

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană - Aeroporturile nu au fost închise, dar există o interdicție 

de intrare în țară pentru cetățenii străini. Zborurile externe 
continuă să funcționeze, astfel încât cetățenii străini sau 
turiștii să poată pleca din Norvegia. 
- Sunt menținute cursele interne spre aeroporturile care nu 
au fost închise, precum și transporturile de mărfuri. 

Pe cale terestră Autocarele circulă conform unui program redus. 
Pe cale feroviară Trenurile circulă după un grafic special care se ajustează în 

dependenţă de solicitări şi personalul disponibil. 
Informații privind tranzitul - Este permis 

- Persoanele care se află în tranzit pe aeroporturile din 
Norvegia își pot continua călătoria fără a fi supuse 
carantinei. 
 

Necesitatea de respectare a carantinei 
după sosirea în țară 

- Toate persoanele care intră în Norvegia (cetățeni 
norvegieni, ai statelor din spațiul SEE sau rezidenți oficiali 
indiferent de cetățenie), vor intra automat în carantină la 
domiciliu pe o perioadă de 10 zile, indiferent dacă 
manifestă sau nu simptome.  
- Nu este necesară carantina pentru persoanele care 
călătoresc din Danemarca, Finlanda, Islanda, Groenlanda, 
Insulele Feroe, Insulele Åland și Insula Gotland (Suedia). 
- Persoanelor care se află în carantină și nu prezintă 
simptome de îmbolnăvire li se permite să părăsească locul 
carantinei în situația în care doresc să plece din Norvegia. 
Transportul de la locul de carantină la locul de plecare din 
Norvegia trebuie să se realizeze în conformitate cu 
prevederile de sănătate publică în vigoare. 
- Măsurile menționate se aplică tuturor persoanelor care au 
intrat în Norvegia după data de 27 februarie (inclusiv), cu 
excepția persoanelor care au venit din Suedia și Finlanda 
pentru care prevederile regulamentului se aplică începând 
cu data de 17 martie 2020. 
 
 
 
 



III.        Măsuri pe plan intern  
Planul de relaxare a restricțiilor  Gradual 
Condiții de siguranță ce vor trebui 
respectate pe teritoriul statului 
 

- Distanțarea socială recomandată de 1 metru. 
- Sunt permise evenimentele publice în limita maximă de 
200 de persoane. 
- Angajatorii trebuie să asigure menținerea distanțării 
sociale de 1 metru între angajați pe toată durata 
programului de lucru. 
- În situația în care angajații folosesc sistemul public de 
transport, în mod exclusiv, pentru deplasarea la / de la 
locurile de muncă, angajatorii trebuie să faciliteze lucrul de 
acasă și să limiteze prezența lucrătorilor la locul de muncă 
la situațiile absolut necesare. 
- Există restricții de vizitare a centrelor de sănătate, a 
penitenciarelor și interdicția de a vizita persoanele 
vulnerabile (persoane în vârstă, care suferă de boli etc.). 

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

- Sunt permise activități de recreere și sportive în aer liber, 
cu condiția menținerii unei distanțări sociale de 1 metru 
între participanți și membrii grupurilor. 
- S-au deschis parcurile acvatice și piscinele publice, cu 
respectarea măsurilor stricte de control al infecțiilor, 
centrele de fitness, sălile de sport, cu restricționarea 
accesului la vestiare, unitățile de alimentație publică, în 
condițiile impunerii și menținerii unei distanțări sociale de 
minim 1 metru între clienți și personalul de deservire. 
- S-au deschis parcurile de distracții și școlile de înot. 
- S-au reluat competițiile fotbalistice. 

Posibilități de cazare/redeschidere 
hoteluri 

Hotelurile s-au deschis. 

Link unde pot fi revizuite update-
urile privind alertele de călătorie  

https://suedia.mfa.gov.md/ 
 
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-
19/id2692388/ 
 
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/ 
 

Linia de urgență a Ambasadei RM la Stockholm +46769423423 
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