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Ţara: Germania  

Condiţii de călătorie  

Întrebare: Răspuns: 

Cetățenilor RO este permisă intrarea în 

această țară ca turist?  

- Da , cu restricții - Cetățenilor români, ca și celorlalți cetățeni ai statelor membre UE, nu li se 

aplică restricții propriu-zise în ceea ce privește intrarea pe teritoriul german. Autoritățile germane au 

prevăzut, în schimb, o serie de obligații specifice în context pandemic, in special pentru persoanele 

care vin din zone de risc așa cum este și RO. 

- Toate persoanele care intră în Germania, după ce s-au aflat  intr-una din “zonele de risc”  

oricând în ultimele 14 zile înainte de sosire sunt obligate  sa se deplaseze – cât mai direct, cu 

minimizarea contactelor – și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate 

pentru o perioadă de 14 zile de la sosire (termenul legal folosit fiind cel de „carantină“). Respectarea 

acestei obligații de auto-izolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul 

anchetelor epidemiologice uzuale. 

- Călătorii din zonele de risc trebuie să completeze un „formular de debarcare” Public Health 

Passenger Locator Form și să îl transmită Autorităților locale de Sănătate în termen de o zi de la 

sosire, astfel încât acestea să fie informate și să monitorizeze respectarea carantinei. Varianta în 

limba română a acestui formular poate fi regăsită la următorul link:  
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 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarten

-COVID_RO.pdf?__blob=publicationFile  

Cetățenilor RO este permisă intrarea în 

această țară cu motive bine întemeiate? 

- Da , cu restricțiile menționate ca la intrarea cetățenilor români în calitate de turiști. 

- Recomandăm cetățenilor români care intenționează să se deplaseze în Germania să se 

informeze cu privire la eventuale modificări de ultim moment adoptate de landul de destinație. 

Condițiile de călătorie valabile în fiecare land de destinație pot fi accesate pe pagina cancelariei 

federale la următorul link: 

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

             Cât privește drepturile cetățenilor români  de muncă în Germania în timpul crizei Corona în 

limba romana,  Proiectul DGB ,,Faire Mobilität'' a înființat o linie telefonică la nivel național cu privire 

la problemele din domeniul dreptului muncii in timpul crizei Corona. Pentru o primă orientare, 

precum si pentru sfaturi și ajutor suplimentar cetățeni români pot apela nr. de telefon: 0800 

0005602. 

 RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE 

ROMÂNIA: 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să analizeze oportunitatea oricărei 

deplasări în străinătate în contextul actual și să efectueze numai călătoriile care sunt considerate 

esențiale. Mai multe informații pot fi consultate la următorul link: http://www.mae.ro/node/53410  

Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește accesarea de servicii medicale devenite 

necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul german, este recomandată obținerea (anterior 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarten-COVID_RO.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarten-COVID_RO.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundesl
http://www.mae.ro/node/53410
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sosirii în Republica Federală Germania!) a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Acest 

card se obține prin cerere adresată casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana 

asigurată. Mai multe detalii pot fi consultate la următorul link: 

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html  

Excepții privind restricțiile de călătorie: - Reglementările privind carantina din toate regiunile Germaniei stabilesc scutiri pentru șoferii 

care transportă mărfuri, cei care transportă persoane,  personalul  feroviar, membrii echipajelor de 

zbor și personalul navigant, maritim și fluvial. În consecință, șoferii care efectuează transport 

internațional de mărfuri sau de persoane nu sunt supuși testării obligatorii de COVID-19. 

             Listele cu ”zonele de risc” sunt postate și actualizate periodic de Institutul Robert Koch (RKI) și  

pot fi găsite la următorul link: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

La intrarea în țară este necesară 

prezentarea unui test Covid? 

- Nu ,pentru o foarte scurtă perioadă de timp, care variază de la un land la altul și care nu 

poate fi anticipată, sunt în principiu încă scutite de la obligativitatea efectuării carantinei persoanele 

care prezintă un test biologic molecular pentru COVID-19 cu rezultat negativ efectuat cu cel mult 48 

de ore anterior intrării în Germania, printr-un certificat medical tradus în limbile germană sau 

engleză.  

- De asemenea, mai sunt exceptate, încă, persoanele care efectuează testul după sosirea pe 

teritoriul Republicii Federale Germania, cu obligația de a respecta strict autoizolarea la domiciliu 

până la comunicarea rezultatului negativ al testării.  

Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie ori la autoritățile locale de 

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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sănătate. 

La intrarea în țară este obligatorie 

autoizolarea /carantina?   

- Da – pentru o perioadă de 14 zile 

Există documentație obligatorie pentru 

intrarea în această țară? 

- Paşaport sau cartea de identitate în curs de valabilitate.  

- Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele 

interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate. 

- Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate 

de autorităţile germane: 

- Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (www.auswaertiges-amt.de) 

- Ambasada Germaniei din Bucureşti (www.bukarest.diplo.de) 

- Consulatul General al Germaniei la Sibiu (http://www.hermannstadt.diplo.de/) 

- Consulatul General al Germaniei la Timişoara (www.temeswar.diplo.de) 

- Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână 

pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze, conform jurisdicţiei 

teritoriale, misiunii diplomatice a României la Berlin sau oficiilor consulare din Bonn şi 

München şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a 

putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă. 

Este permisă călătoria în România din 

această țară, pentru cetățenii români? 

- Da, Germania se află pe lista de zone galbene. 

Zona galbenă include toate țările cu o incidență ridicată a cazurilor de coronavirus. Asta înseamnă că 

trebuie să intri în carantină, dacă dorești intrarea în România din oricare dintre ele. Lista a fost 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.bukarest.diplo.de/
http://www.hermannstadt.diplo.de/
http://www.temeswar.diplo.de/
https://playtech.ro/2020/ludovic-orban-despre-carantinarea-bucurestiului-dupa-ce-au-fost-inchise-50-de-localitati-din-romania/
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actualizată în weekend de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Cei care vin din aceste state 

trebuie să intre în carantină pentru 14 zile, potrivit HOTĂRÂRII nr. 1 din 03.01.2021. 

Sunt 43 de țări care figurează pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, majoritatea fiind din 

Europa. Germania se află pe lista galbenă, ca urmare în autoizolare două săptămâni vor trebui să 

stea și cei care vin din Germania. Carantina se face la domiciliu sau într-o locație declarată pentru 14 

zile.  

Este permisă tranzitarea țării? - Da - Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile mai sus-

menționate. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea 

oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: 

distanțare socială, igienă, mască etc. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de 

alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea 

unor contracte ș.a. 

- 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. 

- Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să analizeze oportunitatea 

oricărei deplasări în străinătate în contextul actual și să efectueze numai călătoriile care sunt 

considerate esențiale. Mai multe informații pot fi consultate la următorul link: 

http://www.mae.ro/node/53410 

Care sunt coridoarele de tranzit? - Ungaria –Slovacia-Austria –Germania 

http://www.mae.ro/node/53410
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Pentru călătorii care tranzitează această 

țară, ce condiții se recomandă a fi 

respectate?  

Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns 

cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc. 

Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip 

turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a. 

Pagini (link-uri) utile cu privire la 

condițiile de călătorie și de tranzit 

https://www.mae.ro/node/53410  

https://reopen.europa.eu/ 

Măsuri Generale  

Întrebare: Răspuns: 

Măsuri interne de limitare /restricții Este obligatorie purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun şi în magazine, 

precum și respectarea regulilor de igienă și păstrarea distanței sociale (1,5m) în spațiul public; masca 

trebuie purtată inclusiv în zonele publice în care nu este posibilă păstrarea distanței minime 

recomandate. Nerespectarea acestei obligativității este sancționată cu amendă de minimum 50 EUR. 

Chiar dacă testarea s-a extins de la debutul pandemiei, Germania are mai multe cazuri zilnice de 

coronavirus decât la începutul epidemiei în martie. Pentru a face față noului val, în această țară s-au 

înăsprit restricțiile pentru prevenirea răspândirii COVID-19, fiind adoptate în special interdicţii de 

adunare. Totodată, au fost adoptate restricții locale, cum este cazul Berlinului, unde purtarea măştii 

a devenit obligatorie pe străzile aglomerate. 

Germania  impune carantina de urgență timp de 30 de zile pentru a combate coronavirusul. 

Restaurantele, barurile și hotelurile vor fi închise. Întânirile în public vor fi limitate la două gospodării, 

https://www.mae.ro/node/53410
https://reopen.europa.eu/
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numărul maxim de persoane admise fiind. 10. De asemenea vor fi închise teatrele, cinematografele, 

piscinele, sălile de sport. Școlile, grădinițele, procesiunile religioase, precum și magazinele vor 

rămâne deschise cu respectarea măsurilor de siguranță impuse. 

Măsuri interne de relaxare Au fost reluate parţial cursurile şcolare şi, în unele landuri, grădiniţele. S-au redeschis unele muzee, 

expoziţii, grădini zoologice, bazinele de înot în aer liber (cu asigurarea unor măsuri specifice de 

distanţare şi protecţie sanitară). 

Sunt permise unele manifestări publice, sportive, religioase şi recreative. Au fost redeschise 

magazinele şi restaurantele în anumite condiții. 

Măsuri de susținere a economiei 

(redresarea economiei) 

Chiar dacă pagubele provocate economiei germane de pandemia de coronavirus vor fi mai mici decât 

se anticipa, contracţia de 5,8% înregistrată în 2020 va fi cea mai slabă performanţă înregistrată de 

Germania în perioada postbelică. 

Peter Altmaier a apreciat că Produsul Intern Brut al Germaniei va reveni la nivelul de dinaintea crizei 

în anul 2022, adăugând că nu se aşteaptă la măsuri stricte de izolare în sectoare precum comerţul cu 

amănuntul sau industrie, din cauza pandemiei de coronavirus. 

„Sunt convins că putem evita o a doua izolare generală”, a spus Altmaier. 

Economia germană, motorul Europei, a înregistrat în trimestrul al doilea o contracţie record de 9,7%, 

ca urmare a colapsului cheltuielilor de consum, investiţiilor companiilor şi exporturilor în cel mai grav 

moment al pandemiei de COVID-19. 

 Cancelarul german a anunțat un nou program de ajutor de urgenţă, în valoare de zece miliarde de 

euro, pentru companiile afectate de restricţiile antiepidemice.  
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Oficialii germani au fost de acord cu un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe 

producatorii auto si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie la cele pentru masinile 

electrice si la conducerea autonoma, potrivit unui document al Ministerului Economiei consultat luni 

de Reuters. 

Conform programului, care va intra in vigoare in 2021, Guvernul de la Berlin intentioneaza sa acorde 

subventii jucatorilor cheie din industria auto, pana in 2024. De asemenea, fondurile vor fi folosite 

pentru activitati de cercetare dezvoltare pentru digitalizarea lanturilor de aprovizionare, imprimare 

3D, pregatirea angajatilor si folosirea in comun a datelor privind productia. 

Executivul intentioneaza sa acopere pana la 60% din costurile pentru marile companii si 80% pentru 

firmele mici si mijlocii care realizeaza facilitati de productie prietenoase cu mediul. 

 Cancelarul Angela Merker a anunțat că afacerile afectate vor primii 10 miliarde de euro peste a trece 

cu bine de perioada de lockdown. Astfel, fimele cu maxim 50 de angajați și liberi profesioniști vor 

încasa până la 75% din salariu. Pachetul de ajutor este modest în comparație cu pachetul anunțat la 

începutul pandemiei, în valoare de 750 milioane euro. 

Pagini (link-uri) utile cu privire la  

modificarea numărului de persoane 

infectate, măsuri interne ale țării, etc.: 

https://www.economica.net/coronavirus-capacitatea-de-testare-a-germaniei 

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

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/  

https://www.economica.net/coronavirus-capacitatea-de-testare-a-germaniei
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/

