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 STARE DE URGENȚĂ:
Starea de urgență nu este instituită.
 RESTRICȚII DE INTRARE
Începând cu 1 mai 2021, persoanele vaccinate care își au reședința pe teritoriul UE sunt
scutite de obligativitatea prezentării testului PCR și autoizolării la venirea în Danemarca.
*Această prevedere nu se răsfrânge asupra cetățenilor care sosesc din statele din așanumită zonă roșie.
 CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)

Danemarca

Regulile generale pentru intrarea în Danemarca:
Autoritățile daneze au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le diferenția în
dependență de gravitatea situației pandemice în țară.
 Zona Roșie (risc sporit)
 Test PCR înainte de sosire în Danemarca
 Test PCR la sosirea în Danemarca
 Regim de autoizolare (10 zile) la intrare în țară
 Călătorii doar în baza unui motiv întemeiat
 Zona Portocalie (risc mediu – Republica Moldova este inclusă în această zonă)
 Test PCR înainte de sosire în Danemarca
 Test PCR la sosirea în Danemarca
 Regim de autoizolare (10 zile) la intrare în țară
 Călătorii doar în baza unui motiv întemeiat
 Zona Galbenă (risc scăzut)
 Test PCR înainte de sosire în Danemarca
 Test PCR la sosirea în Danemarca
 La intrarea în țară se va prezenta obligatoriu testul negativ la COVID-19 făcut cu
cel mult 48 de ore înainte de intrare pe teritoriul Danemarcei (copii sub vârsta de
12 ani sunt exceptați de această obligativitate). Testul se va prezenta în una din
limbile scandinave, engleză, germană, italiană, franceză sau spaniolă.
 Aprobarea prealabilă de intrare în Danemarca nu este posibilă;
 Linia de asistență a poliției daneze pentru persoanele noi sosite: +45 7020 6044

Persoanele care posedă un permis de ședere în Danemarca (categoria de cetățeni care
este exceptată de prezentarea testului negativ la COVID-19 la intrarea în țară):
 La intrarea în țară, în cazul unor călătorii neesențiale, se impune un regim de
autoizolare pe un termen de 10 zile. Termenul poate fi redus în baza unui test
negativ la COVID-19, începând cu a 4-a zi de din momentul sosirii în Danemarca;
 În cazul unor deplasări esențiale (de ex. în interes de serviciu), efectuarea
neîntârziată a unui test la COVID-19 la sosire este ferm recomandată care prevede
inclusiv regimul de autoizolare până în momentul recepționării rezultatului negativ
al testului.
I. Muncă, afaceri, studii
 aveți un permis de muncă valabil pentru Danemarca;
 pentru a participa la întâlniri etc. ca parte a muncii dvs.;
 pentru a efectua servicii sau a transporta mărfuri în sau din Danemarca;
 sunteți student în Danemarca;
 aveți un stagiu în Danemarca;
(a) Dacă munciți în Danemarca, intrarea este posibilă în baza unui contract de muncă
valabil. Se va prezenta obligatoriu extrasul salarial pentru luna precedentă.
(b) Dacă participați la o întâlnire de afaceri, prezentarea dovezii relației de muncă este
obligatorie. De asemenea, urmează a fi prezentate informații legate de data și ora la care
are loc întâlnirea. Adițional, se prezintă detaliile de contact ale persoanei cu care urmează
să vă întâlniți.
(c) Dacă prestați servicii de transport de bunuri în/din Danemarca, prezentarea unor
documente oficiale în acest sens este obligatorie.
(d) Dacă studiați în Danemarca (act de confirmare din partea instituției de învățământ
care certifică înmatricularea la studii și faptul că studiile nu pot fi desfășurate online.
Sosirea în Danemarca trebuie să aibă loc cât mai aproape de începerea programului de
studii).
(e) Dacă sunteți stagiar (urmează a fi prezentat o scrisoare de confirmare emisă de o
instituție de învățământ străină din care să reiasă că stagiul reprezintă un element
obligatoriu în cadrul programului educațional, precum și un contract de stagiu cu
compania daneză la care urmează să fie efectuat stagiul).
II. Aspecte de ordin privat
 sunteți partenerul, părintele, etc. unei persoane rezidente în Danemarca;
 pentru îngrijirea copiilor minori;
 dacă sunteți soțul, partenerul de viață, logodnicul, iubita, părintele , fratele,

bunicul, copilul, nepotul sau vitregul unui cetățean danez rezident în străinătate;
 dacă sunteți îngrijitorul principal al minorilor care trăiesc în Danemarca;
 dacă doriți să vizitați o persoană grav bolnavă sau pe moarte și sunteți soțul,
partenerul de viață (live-in partner), iubita, copiii, nepoții, vitregii, nepoții vitregi,
frații, părinții, bunicii, socrii;
 dacă trebuie să participați la nașterea iminentă a copilului dumneavoastră cu
acordul viitoarei mame;
 dacă doriți să continuați tratamentul la o instituție de sănătate daneză;
 trebuie să participați la o înmormântare;
(a) Sunteți partener, părinte etc. al unei persoane rezidente în Danemarca. Puteți intra în
Danemarca dacă sunteți soție/soț; logodnică/logodnic; iubită/iubit (cu o relație, în mod
normal, de peste 3 luni); părinte sau părinte vitreg; soră/frate sau soră/frate vitreg; bunic
sau bunic vitreg; copil sau copil vitreg; nepot sau nepot vitreg al unui cetățean danez sau
unei persoane străine rezidentă și cu dreptul legal de a intra în Danemarca.
Documente relevante care să ateste aceste relații sunt: certificat de căsătorie, certificat de
naștere, copie a cardului de sănătate danez (yellow card) aparținând persoanei la care
veniți. Natura și durata relației poate fi dovedită și cu o declarație solemnă (care intră sub
incidența Codului Penal danez, art. 163), prezentată în original sau copie, din partea
persoanei rezidente în Danemarca. Aceasta poate fi accesată la:
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/04-declaration-solemndeclaration-on-relationship-for-use-in-connection-withentry.pdf?la=en&hash=318F49B80048C36FE41843738EE018E71C2171CF.
(b) Sunteți rudă sau într-o relație cu o persoană în stare de sănătate critică sau terminală.
Trebuie dovedită relația cu persoana bolnavă și acceptul acesteia transmis de personalul
medical relevant.
(c) Continuați un tratament medical administrat de autoritățile daneze de sănătate, în baza
unei note din partea spitalului.
(d) Participați la o înmormântare, în baza unor documente doveditoare.
(e) Participați la o procedură judiciară, prezentarea citației fiind obligatorie.
(f) Dețineți o casă de vacanță sau barcă sau sunteți rezident permanent într-un camping
danez, în baza unor documente doveditoare.
Persoanelor care se întorc din țări „închise” le este recomandată ferm carantina de 14 zile.
Este obligatorie prezentarea unui test negativ pentru infecția cu COVID-19, prelevat cu
maximum 72 ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Danemarcei, inclusiv
prezentarea certificatului aferent completat, disponibil la:
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/01erklaering_covidtest_v4.pdf?la=en&hash=22FC0395874384B8BC14C1048E268CF7696

E2973)
IMPORTANT
Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Danemarcei aparține
exclusiv ofițerului de frontieră.
Pentru cazuri individuale este recomandat să fie apelată linia telefonică specială a Poliției
daneze dedicată întrebărilor legate de traversarea frontierei daneze: 0045 70206044 (lunivineri 8.00-16.00 și în weekend și sărbători legale 9.00-12.00).
 PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL
Autoritățile daneze precizează că tranzitul este permis doar dacă este legat de o călătorie în
scop turistic într-o altă țară decât Danemarca, cu prezentarea dovezii unei rezervări la o
unitate de cazare în afara Danemarcei. Teritoriul danez urmează a fi părăsit cât mai direct,
cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de
protecție impuse în contextul crizei epidemiologice.
Persoanele care manifestă simptome clare de infecție (tuse, febră, dificultăți de respirație)
nu li se va permite tranzitarea teritoriului Danemarcei. Mai multe informații sunt
disponibile în limba engleză pe https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-inor-out-of-denmark/persons-in-transit
 MĂSURI PE PLAN INTERN:
 Magazinele care ocupă o suprafață de max. 15 000 m.p. vor fi redeschise începând
cu 13 aprilie, pe când Centrele comerciale se redeschid începând cu 21 aprilie;
 Numărul de participanți la evenimentele sportive desfășurate în aer liber vor fi
extinse la 25 de persoane. Prezența la aceste evenimente va fi permisă doar în baza
prezentării unui test negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de evenimentul
propriu-zis;
 Elevii din clasele gimnaziale și liceale, precum și studenții vor reveni la școală cu
prezența fizică;
 Începând cu 6 aprilie, vor fi redeschise frizeriile, cabinete medicale/medicină
alternativă, psihoterapie, etc (i.e. se va permite reluarea profesiilor liberale).
Accesarea acestor servicii va fi condiționată de prezentarea pașaportului de
vaccinare;
 În unele regiuni, numărul participanților la orice tip de adunare publică va fi ridicat
de la 5 la 10 persoane;
 Începând cu 21 aprilie, barurile și restaurantele vor putea primi clienți la mesele de
afară cu prezentarea pașaportului de vaccinare, iar din 6 mai, localurile vor putea
primi clienți inclusiv la mesele din interior;
 Muzeele, bibliotecile și galeriile de artă vor fi redeschise din 21 aprilie, iar din 6
mai, vor fi redeschise teatrele și cinematografele. Vizitarea acestora va fi
condiționată de prezentarea pașaportului de vaccinare.
 Anumite tipuri de activități sportive în spațiul închis vor putea fi practicate de către
persoanele cu vârsta de până la 18 ani (din 21 aprilie). Centrele de fitness se vor
redeschide pe 6 mai, iar din 21 mai, vor fi redeschise toate celelalte facilități

sportive.
 Zonele interioare ale grădinilor zoologice și parcurilor de amuzament vor deveni
accesibile începând cu 21 mai;
 ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații legate de recomandări pentru toate statele pot fi accesate la:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/.
Programările pentru test la COVID-19 se pot efectua pe pagina de web:
www.coronaprover.dk.
 INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania (acreditată prin
cumul pentru Danemarca)
https://germania.mfa.gov.md/ro
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
Ambasada Regatului Danemarcei în Republica Moldova (cu sediul la București)
https://moldova.um.dk/
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova

