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Data, ora ultimei actualizări: 30.10.2020 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova 
în Republica Federală Germania. 
 
1. STARE DE URGENȚĂ: 

 
Starea de urgență nu este instituită. Republica Federală Germania a declarat ”stare de 
pandemie”. 
  
2. RESTRICȚII DE INTRARE  

 
În baza recomandării Consiliului Uniunii Europene 9208/20 din 30 iunie 2020 privind 
relaxarea măsurilor de control la frontieră pentru unele statele din afara UE și 
restricționarea temporară a călătoriilor care nu sunt necesare, începând cu 2 iulie 2020, 
Republica Federală Germania a ridicat restricțiile de călătorie pentru unele țări care sunt 
incluse în așa-numita ”listă pozitivă” (revizuită periodic).  
 
Deplasările cetățenilor Republicii Moldova în Republica Federală Germania rămân în 
continuare restricționate. Călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat. Lista 
acestor motive este menționată în rubrica ”Categorii Exceptate”.  
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
Autorităţile germane mențin în continuare restricțiile la intrarea în Republica Federală 
Germania a cetățenilor străini, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, având în vedere 
că țara noastră a fost introdusă pe lista statelor de risc Lista țărilor și zonelor de risc cu 
infectare COVID-19 este actualizată constant de “Institutul Robert Koch” și poate fi 
consultată aici: 
https://www.rki.de/ 
 
În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive 
care pot fi certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei, printre care: 
 

(a) permis de ședere/domiciliul legal; 
(b) contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, 
transportului de mărfuri; 
(c) reuniune familială (soț/soție/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, 
este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale 
Republicii Federale Germania acreditate în străinătate; 
(d) tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului 
este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori; 
(e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a 
elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de 
învățământ. 
 

În cazul călătoriilor personalului calificat, urmează a fi prezentat contractul de muncă și un 
certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația 
în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Confirmarea certificatului de către 
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Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea ușura intrarea în RFG. 
Studenții a căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de 
învățământ în acest sens. 
 
Reîntregirea familiei este posibilă doar pentru posesorii vizei de tip D. Vizitele simple de 
familie nu sunt permise, cu excepția celor ”indispensabile” pentru rudele de gradul I-II, 
precum înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de îmbolnăvire gravă, precum și 
în cazul însoțirii soțului, soției sau minorului cet. german. În cazurile respective, urmează 
a fi prezentate documentele care certifică circumstanțele date și care justifică necesitatea 
stringentă de călătorie în RFG. 
 
Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale 
Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră. 
 
Persoanele care vor fi admise pe teritoriul Republicii Federale Germania urmează să se 
supună testării pentru verificarea infecției COVID-19, într-o perioadă de cel mult 72 ore 
de la sosire. Alternativa presupune în mod automat autoizolarea la domiciliu pentru 14 
zile. Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile 
locale în domeniul sănătății. Dacă testarea are loc la momentul sosirii în Germania, se va 
dispune măsura autoizolării până la recepționarea rezultatului testului. În cazul 
neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor 
de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. 
 
Dacă în primele 14 zile după sosirea în Republica Federală Germania, persoana prezintă 
simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, febră, tuse), auto-izolarea devine 
obligatorie, chiar și în pofida indicării rezultatului negativ la testarea inițială de intrare în 
Republica Federală Germania. De asemenea, urmează a fi contactate imediat autoritățile 
locale de sănătate. 
 
Persoanele care sosesc din ”zonele de risc” (inclusiv din Republica Moldova), la intrarea 
în Germania, sunt obligate să completeze o fișă epidemiologică/formular de localizare. 
Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune 
măsuri restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. 
 
Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi 
consultate pe pagina Cancelariei Federale - https://www.bundesregierung.de/. 
 
4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL  
 
Tranzitarea teritoriului german se permite în condiţiile în care nu există căi alternative şi 
dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul 
german 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. 
 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
La 28 octombrie 2020, autoritățile federale și regionale din Germania au adoptat un set 
nou de restricții, urmare creșterii semnificative a numărului de infectări cu COVID-19. 

https://www.bundesregierung.de/


Acestea vor intra în vigoare începând cu data de 2 noiembrie curent și se vor menține 
până la 30 noiembrie 2020. 
 
Măsurile noi convenite se răsfrâng asupra mai multor sfere ale vieții și conțin următoarele 
prevederi: 
 
 Întâlnirile în aer liber sunt permise între maximum 10 persoane din două gospodării 

diferite. Este recomandată evitarea călătoriilor private „inutile”, inclusiv vizitarea 
rudelor. 
 

 Restaurantele, cafenelele și barurile își vor sista activitatea pentru vizitatori, cu excepția 
comercializării mâncării „la pachet” sau livrării acesteia. 

 
 Evenimentele publice de divertisment vor fi interzise în această perioadă. Teatrele, sălile 

de concert, operele, cinematografele vor fi închise. 
 
 Cazările la hotele, în special cele în scopuri turistice, vor fi interzise. Excepții vor 

constitui doar cazurile de urgență. 
 
 Actualmente, aplicarea controalelor suplimentare la hotare nu este prevăzută.  
 
 Grădinițele și școlile își vor continua activitatea. 
 
 Angajatorii sunt încurajați să faciliteze lucrul de acasă al angajaților. 
 
 Saloanele de frumusețe, studiourile cosmetologice, de masaj ș.a. vor fi închise, cu 

excepția frizeriilor. 
 
 În magazine și alte puncte de comercializare se va permite aflarea unui singur client pe o 

suprafață de 10 m2. 
 
 Serviciile religioase vor fi permise cu respectarea regulilor igienice prestabilite. 
 
 Actualmente, autoritățile federale germane examinează posibilitatea de subvenționare a 

agenților economici afectați cu circa 75% din veniturile medii lunare obținute în 
perioada noiembrie 2019 - prezent. 

 
 Purtarea măștii în spațiile închise este obligatorie cu respectarea regulilor de igienă și 
păstrarea distanței sociale (1,5 m). Masca este obligatorie inclusiv în zonele aglomerate în 
care distanța socială nu poate fi asigurată. Amenda pentru nerespectarea acestei condiții 
este de 50 EUR. 

  
Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land pot 
fi accesate pe pagina cancelariei federale a Germaniei. 

  
6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
În contextul deplasărilor în Republica Federală Germania, motivele de călătorie urmează a 
fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Reamintim că decizia de a admite 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198


străinii în țară o are polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a fi respectată 
cu strictețe măsura carantinei/autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere caracterul 
descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, cetățenii urmează să se 
documenteze la direcția de sănătate publică în landul federal de destinație. Aceasta poate fi 
găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în caseta de căutare afișată pe pagina 
Institutului Robert-Koch -https://tools.rki.de/plztool/ 
 
Pentru informația aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta 
prospectul electronic publicat disponibil în limba română – 
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO
.pdf?__blob=publicationFile 
 
precum și în limba rusă -
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU
.pdf?__blob=publicationFile 
 
7. INFORMAȚII DE CONTACT: 

 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania 
https://germania.mfa.gov.md/ro  
 
Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău 
https://chisinau.diplo.de/md-ro   
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