
 

NORVEGIA 
I. Starea de urgență: Nu                                                              Actualizare la 27.07.2020 

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.    
Începând cu data de 15 iulie 2020, este permisă intrarea cetățenilor din statele Schengen/SEE, dacă 
situația îmbolnăvirilor se va menține la un nivel scăzut. 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 infecție cu 
COVID-19 au dreptul de a intra pe teritoriul norvegian dacă pot justifica unde vor efectua perioada 
obligatorie de 10 zile de carantină/izolare. Persoanele care nu pot  prezenta o astfel de justificare și 
care, de asemenea, nu îndeplinesc una dintre celelalte excepții prevăzute de lege, le poate fi refuzat 
accesul în Norvegia. 
Autoritățile norvegiene precizează că dovada adresei poate fi făcută, de exemplu, prin prezentarea 
unui SMS sau a unui e-mail, atâta timp cât acest lucru confirmă rezervarea sau acordul privind o 
ședere continuă la aceeași adresă pentru primele 10 zile în Norvegia (sau pentru perioada în care 
persoana urmează să fie în țară pentru șederi mai scurte de 10 zile). 
Începând cu 1 iulie 2020, 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. 

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 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. 

Necesitatea de respectare a 
carantinei după sosirea în țară 

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. 
Începând cu data de 22 iunie 2020, pot fi exceptați de la 
carantină angajații provenind din state UE/SEE care fac dovada 
că nu sunt infectați cu SARS-COV-2, 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. 

III.        Măsuri pe plan intern  
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 (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. 

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