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1. STARE DE URGENȚĂ: DA/NU (după caz se va indica perioada decretată ca 

stare de urgență) 
NU 
 

2. RESTRICȚII DE INTRARE (modificate începând cu data de 26 octombrie 
2020): 

Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 09 octombrie 2020, unele modificări în 
deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii 
coronavirusului COVID-19 potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică 
pasagerilor care sosesc în Estonia dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul 
Economic European, sau spațiul Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu 
o rată de infecție sub 37.9 de persoane la 100 000 locuitori. Limită respectivă va fi 
revizuită săptămânal, în fiecare zi de vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare 
începând cu ziua de luni a următoarei săptămâni. 
 
Având la bază rata de infectare coronavirus, începând de luni, 26 octombrie, o 
restricție de două săptămâni privind libera circulație se va aplica pasagerilor care 
sosesc în Estonia din următoarele țări europene: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Finlanda*, Germania, Grecia, 
Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Lituania*, Letonia*, Luxemburg, Liechtenstein, 
Malta, Monaco, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, România, San Marino, 
Slovacia, Slovenia, Elveția, Regatul Unit și Vatican. 
 
Restricția privind libera circulație nu se aplică pasagerilor care sosesc din Norvegia. 
 
* Conform deciziei Nr. 282 a Guvernului Estoniei, restricția privind libera circulație 
nu se aplică călătorilor asimptomatici care s-au aflat pe teritoriul Lituaniei, Letoniei și 
Finlandei în ultimele 14 zile și au călătorit direct din Lituania, Letonia sau Finlanda  
în următoarele cazuri:  
(1) persoana a făcut un test pentru coronavirus cu 48 de ore înainte de sosirea în 
Estonia și rezultatul a fost negativ. Când persoana călătorește în aceste țări din 
Estonia și revine în Estonia, este posibil să facă testul pentru coronavirus în Estonia și 
să revină la viața normală în cazul în care rezultatul este negativ. Până la primirea 
rezultatului testului este necesară autoizolarea; 
(2) persoana ajunge în Estonia în scop de a muncă, studii sau pentru primirea 
serviciilor de sănătate, din motive de familie sau tranzit. Din motivele enumerate mai 
sus, nu este necesară efectuarea unui test pentru coronavirus înainte de a ajunge în 
Estonia. 
 
La 22 octombrie, Consiliul Uniunii Europene a revizuit lista țărilor terțe incluse în 
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anexa 1 la recomandarea sa privind ridicarea treptată a restricțiilor temporare la 
călătoriile neesențiale în UE *. Astfel, conform listei, oricine ajunge în Estonia din 
aceste țări nu este obligat să se autoizoleze timp de 14 zile: Australia, Japonia, Noua 
Zeelandă, Rwanda, Singapore, Coreea de Sud, Thailanda și Uruguay. 
 
De la 1 septembrie, persoanele care sosesc în Estonia din țări cu risc ridicat își pot 
scurta autoizolarea obligatorie și se pot întoarce la muncă testându-se la COVID-19 la 
aeroport și port. Persoanele respective trebuie să rămână în autoizolare totală până 
la obținerea rezultatului testului. Dacă rezultatul testului este negativ, atunci 
persoana trebuie să petreacă primele șapte zile într-o autoizolare limitată, ceea 
ce înseamnă că poate merge la serviciu și poate face, de exemplu, cumpărături de 
produse alimentare, dar trebuie să evite toate contactele inutile.  
Un al doilea test trebuie efectuat nu mai devreme de șapte zile de la primirea 
rezultatului primului test, iar atunci când rezultatul testului respectiv este negativ, 
persoanele pot să își urmeze rutina zilnică în continuare. Astfel de persoane sunt 
scutite de la autoizolarea obligatorie timp de 14 zile necesară tuturor celor care sosesc 
din țările cu risc sporit și care nu-și fac un test în acest sens. alte țări nu vor fi 
obligate să respecte un regim de carantină/autoizolare pe un termen de 14 zile, 
acestea urmând să treacă un test pentru COVID-19. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
Cerința de autoizolare timp de 14 zile nu se va aplica excepțiilor existente până în 
prezent, cum ar fi diplomații străini, furnizorii de servicii vitale, angajații conectați 
responsabili de transportul de pasageri și mărfuri. Dintre excepțiile anterioare, 
persoanele a căror sosire în Estonia are legătură cu asigurarea serviciilor de 
întreținere, reparații, garanții sau tehnologia informației și comunicațiilor privind 
anumite echipamente ale unor companii care-și desfășoară activitatea în Estonia, dacă 
acest lucru este necesar pentru asigurarea funcționării companiei, trebuie să facă un 
test la trecerea frontierei naționale; cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia 
în drumul către țara de reședință, perioada care nu va depăși 48 de ore. 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (modificate începând cu data de 01 

septembrie 2020): 
 
cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de reședință, 
perioada care nu va depăși 72 de ore. 
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
Din cauza creșterii numărului de persoane infectate, guvernul estonian a decis, 
începând cu 29 septembrie, să înăsprească restricțiile pentru desfășurarea diferitor 
evenimente publice și competiții sportive și să reducă capacitatea de audiență la 
evenimentele care se desfășoară în spații închise. 
Începând cu 29 septembrie, până la 750 de persoane se va permite să participe la 
întâlniri publice, evenimente și competiții sportive în spații închise, în loc de 1.500 



cum era prevăzut până acum. Organizatorii evenimentelor trebuie să respecte cerința 
de ocupare de 50% și să se asigure că participanții respectă cerințele de distanțare, 
precum și să asigure disponibilitatea dezinfectanților și respectarea cerințelor de 
dezinfectare. 
Un număr mai mic de vizitatori se aplică și conferințelor, spectacolelor de teatru, 
concertelor, proiecțiilor cinematografice și altor evenimente publice și întâlniri cu 
locuri fixe; prin urmare, limita de ocupare de 50% nu se mai aplică. 
 
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers  
https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248  
 
7. NFORMAȚII DE CONTACT: 

 
Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn 
https://estonia.mfa.gov.md  
 
Ambasada Estoniei în Republica Moldova 
https://bucharest.mfa.ee  
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