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Data, ora ultimei actualizări: 21.01.2021 
 
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 

https://www.facebook.com/MoldovainGermany/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rki.de%2F&h=AT1mpUr-4Ml_pOnB5y_ojD5xKfI3y7TMH3qPeo7XK81Vk5DE1zRSvth1t07RXEZDVyBL3wqFWTZ0GBw_DYhJE_XTMh1muTtoKo7EDFWbW54CB7WSM3mTyV2q5xTOvO3R096sE7WCKLc1MarWw7d1HMZlHQ


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 de scurtă durată în scopuri de familie sunt permise (important: doar pentru rude 
de gradul I și II, precum soț, soție și copii minori), cu condiția că soțul/soția are un permis 
de ședere legal pe teritoriul Germaniei. În cazul respectiv, urmează a fi prezentate 
documentele de stare civilă (i.e. certificatul de căsătorie, certificatul de naștere) care 
urmează a fi legalizate și supralegalizate corespunzător. 
 
Vizitele simple de familie pentru rudele de gradul I-II (i.e. copii care au atins majoratul, 
părinții copiilor majori, frații și buneii) nu sunt permise, cu excepția celor 
”indispensabile”, precum înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de îmbolnăvire 
gravă. 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. 
 
Începând cu data de 11 ianuarie 2021, persoanele care sosesc în Germania după ce s-au 
aflat în ”zona de risc” (inclusiv Republica Moldova), oricând în ultimele 10 zile înainte de 
intra pe teritoriul Germaniei, urmează să prezinte un test PCR sau antigen negativ pentru 
infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în Germania și 
care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză. Alternativa presupune testarea 
imediată după sosirea în Germania. 
 
Persoanele care sosesc din ”zonele de risc”, după intrarea în Germania, urmează să se 
autoizoleze pe termen de 10 zile (i.e. carantină). Verificarea îndeplinirii acestei obligații 
este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor introduse în 
fișa epidemiologică de către călător. 
 
Termenul carantinei poate fi redus cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu a 
5-a zi după ce a intrat pe teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării 
autorităților germane competente despre rezultatul negativ al testării. Testul la COVID-19 
se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății pot plasa 
pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe informații le puteți 
obține apelând 116 117.  
 
În cazul vizitelor din motive familiale (i.e. soț/soție, rude de gradul I și II), pentru 
tratament medical care nu comportă amânare, în cazul profesării unui job în domenii de 
importanță majoră sau efectuării unei deplasări în interes de serviciu (a cărei urgență poate 
fi justificată) care nu durează mai mult de 5 zile, persoana poate fi exceptată de la 
obligativitatea șederii în carantină la sosirea în Germania, cu condiția prezentării unui test 
negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior intrării pe teritoriul 
Germaniei. Rezultatul testului urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză. 
 
Persoanele urmează să notifice autoritatea locală responsabilă pentru domeniul sănătății. 



Aceasta poate fi identificată în funcție de cod poștal al localității unde urmează a fi 
efectuată carantina, disponibilă online pe https://tools.rki.de/PLZTool/. În context, 
persoana urmează să se înregistreze online la: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-
1745198 cu includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de 
confirmare în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea 
autorităților germane. 
 
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. 
 
Germania a decis suspendarea transportului internațional de pasageri din Marea Britanie 
până la 6 ianuarie 2021. Persoanele care intră pe teritoriul Germaniei din Marea Britanie 
urmează să prezinte dovada unui test PCR COVID-19 negativ care trebuie să fie nu mai 
vechi de 48 de ore. Acesta poate fi prezentat atât pe suport de hârtie, cât și în format 
electronic. Dovada testului urmează a fi prezentat/tradus în limba germană sau engleză. 
 
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. 
 
Condițiile de tranzitare: 

(1) durata aflării pe teritoriul Germaniei urmează a fi limitată la perioada necesară 
pentru tranzitarea Germaniei în drum spre destinația finală; 
 

(2) intrarea în statul-destinația finală este permisă călătorului (aceasta se demonstrează 
prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al statului respectiv, 
biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul respectiv, etc.). 

 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
În contextul deciziilor autorităților federale din 13.12.2020, 05.01.2021 și 19.01.2021 cu 
privire la aprobarea noilor măsuri de restricționare pe teritoriul Republicii Federale 
Germania au fost instituite următoarele măsuri de tip lockdown care se vor menține cel 
puțin până la 14 februarie 2021, printre care: 
 
 Magazinele de vânzare cu amănuntul vor fi închise cu excepția magazinelor 

alimentare, piețelor săptămânale, farmaciilor, stațiilor Peco, drogheriilor, oficiilor 
poștale și celor bancare, etc. 

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


 Barurile și restaurantele vor continua activitatea în regim take away; 
 Serviciile medicale vor fi în continuare prestate. Totodată, frizeriile, saloanele de 

frumusețe vor fi închise. 
 Întâlnirile private sunt permise doar în cercul de familie, limitate, respectiv, la numărul 

de membri ai familiei proprii, cu posibilitatea de a invita cel mult 1 persoană care nu 
face parte din familie, fără a lua în calcul copiii până la vârsta de 12 ani. 

 Funcționarii publici, precum și angajații din sfera privată, după posibilitate, vor activa 
la distanță (i.e. home office); 

 Serviciile religioase vor fi permise cu respectarea regulilor igienice prestabilite. 
 Școlile și instituțiile de învățământ în perioada de referință vor continua studiile în 

regim online; 
 Este recomandată evitarea călătoriilor private care comportă amânare, inclusiv 

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

sălile de concert, operele, cinematografele vor fi închise. 
 Cazările la hotele în scopuri turistice vor fi interzise. Excepții vor constitui doar 

cazurile de urgență. 
 În magazine și alte puncte de comercializare se va permite aflarea unui singur client pe 

o suprafață de 10 m2. 
    Purtarea măștilor medicinale de tip FFP2, KN95 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. 

  
 NOTĂ: În regiunile cu incidența cazurilor noi de infectări cu COVID-19 ce depășește 200 

de noi infectări la 100 000 locuitori în decursul ultimelor 7 zile, perimetrul de deplasare 
este redus la raza de 15 km de la locul de reședință, cu excepția cazurilor de extremă 
necesitate. 
 
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 
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.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftools.rki.de%2Fplztool%2F%3Ffbclid%3DIwAR2q8CRpIeaJRtYeawvqEcxZzUN8LAcv43QEuA_uBKWftaNn6iTMzw_GdBc&h=AT2Fw1lFSNiTCzcsPUWmrKzMI_FFgrYZ5pv7IWpDM7zL0dX0xuqq_2id1v8xjoIpgHOrfk4gui9d6DsrIfpFGiWYfA2rQ31x-AZZVd56THc2sVh8RARLvARNJr4xjz7qve1X5dVxoA
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile&fbclid=IwAR3aD_wP5e4p_dKvTO0o9s3N08v1pkSFFL1DUCkUfpcHUlEeyOy5on_zS-g
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile&fbclid=IwAR3aD_wP5e4p_dKvTO0o9s3N08v1pkSFFL1DUCkUfpcHUlEeyOy5on_zS-g


 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   

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile&fbclid=IwAR0NBpHu9xF5Kf5Q9baBRFR1aQk-6AWLdadh-WKe7cWidR5zpIrOHkynyn0
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile&fbclid=IwAR0NBpHu9xF5Kf5Q9baBRFR1aQk-6AWLdadh-WKe7cWidR5zpIrOHkynyn0
https://germania.mfa.gov.md/ro
https://chisinau.diplo.de/md-ro

