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Data, ora ultimei actualizări: 16.04.2021 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova 
în Republica Federală Germania, precum și pe pagina de facebook a Consulatului General 
al Republicii Moldova la Frankfurt. 
 
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”. 
 
Autoritățile germane au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le diferenția 
în dependență de gravitatea situației pandemice în țară. 
 

 Categoria I – zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului 
SARS-CoV-2; 

 Categoria II – zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de 
SARS-CoV-2 (începând cu 14 martie 2021, Republica Moldova este inclusă în 
această categorie); 

 Categoria III – zone de risc. 
 
Mai multe detalii la subiect, le găsiți accesând pagina web a Institutului Robert Koch: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu. 
 
3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară) 
 
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 minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură 
primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile 
diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate; 
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(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 
Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea facilita intrarea în RFG. 
Studenții ai căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de 
învățământ în acest sens. 
 
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 în mod 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. 
 
De asemenea, sunt permise călătoriile în RFG în scopul încheierii căsătoriei cu un cetățean 
german. În cazul unor deplasări de scurtă durată în RFG în scopul vizitării partenerului de 
viață (prieten/prietenă) în raport cu care există o relație de lungă durată, este nevoie de a 
prezenta invitația partenerului/partenerei cet. german, copia pașaportului acestuia, o 
declarație de existență a relației a ambilor parteneri, precum și altor documente care 
demonstrează legătura între aceștia (de ex. poze, corespondența electronică, mesaje de pe 
rețelele de socializare, etc.). 
 
Precizăm însă că 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.  
 
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 pentru 
COVID-19 se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății 
plasează pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe informații 
le puteți obține apelând la 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. 
 
IMPORTANT 
 
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 www.einreiseanmeldung.de, 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. 
 
Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune 
măsurile 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 condițiile în care nu există căi alternative şi 
dacă există consimțământul 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-destinație finală este permisă călătorului (aceasta se demonstrează 

prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al statului respectiv, 
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biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul respectiv, etc.). 
 

(3) Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Federale Germania pe cale aeriană 
având o escală pe un aeroport din Germania (inclusiv persoanele care trec prin 
zona internațională de tranzit) 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. 
 

(4) Tranzitarea pe cale terestră a teritoriului german dinspre statele catalogate drept 
”zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2” 
(categoria I) și ”zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de 
SARS-CoV-2” (categoria II, din care face parte și Republica Moldova) este 
permisă doar cu prezentarea unui test PCR sau antigen negativ pentru infecția 
SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania. 
Călătoria urmează a fi înregistrată online în prealabil pe 
www.einreiseanmeldung.de. 

 
5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 
În contextul deciziilor autorităților federale din 13.12.2020, 05.01.2021, 19.01.2021, 
10.02.2021, 04.03.2021 și 23.03.2021 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 18 aprilie 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, florăriilor, etc. 

 Barurile și restaurantele vor continua activitatea în regim take away. Consumul la fața 
locului rămâne interzis; 

 Serviciile medicale vor fi prestate în continuare; 
 Întâlnirile private sunt permise într-un cerc de oameni ce nu depășește 5 persoane de la 

cel mult 2 gospodării, fără a lua în calcul copiii până la vârsta de 14 ani. 
 Funcționarii publici, precum și angajații din sfera privată, după posibilitate, vor activa 

la distanță (i.e. home office); 
 Serviciile/ceremoniile religioase vor fi permise cu respectarea regulilor igienice 

prestabilite și, după caz, în format digital. 
 Grădinițele și instituțiile de învățământ preuniversitar vor activa cu respectarea strictă 

a condițiilor sanitare și regulamentelor locale instituite în contextul pandemiei; 
 Călătoriile private care comportă amânare, inclusiv vizitarea rudelor, urmează a fi 

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

sălile de concert, operele și 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 

http://www.einreiseanmeldung.de/


obligatorie inclusiv în zonele aglomerate în care distanța socială nu poate fi asigurată. 
 Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) afectate de închiderile temporare vor beneficia 

de suportul financiar extraordinar din partea autorităților germane în vederea 
compensării veniturilor ratate și pierderilor financiare. 

  
 NOTĂ: În regiunile cu incidența cazurilor noi de infectări cu COVID-19 ce depășește 100 

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. Autoritățile locale vor introduce măsurile adiționale de relaxare a stării de 
lockdown în localitățile în care se atestă o incidență mai mică de 35 de cazuri a noilor 
infectări la 100 000 de locuitori în decursul ultimelor 7 zile. 

  
 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.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  
 
Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt 
https://frankfurt.mfa.gov.md/ro   
 
Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău 
https://chisinau.diplo.de/md-ro  
  
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 
Moldova 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile&fbclid=IwAR3aD_wP5e4p_dKvTO0o9s3N08v1pkSFFL1DUCkUfpcHUlEeyOy5on_zS-g
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