
Informații pentru lucrătorii sezonieri  
 
Comunicat al Ministerului Agriculturii în Germania din 24.02.2021 (sinteză) 
 

 Ministerul Federal al Agriculturii pornește de la premiza că, la nivelul Uniunii Europene, nu 
există planuri de îngreunare al accesului în Germania pentru lucrătorii sezonieri în 
agricultură.  
 

Trebuie verificate însă restricțiile din landul în care veți lucra, cât și obligativitatea 
carantinei. În momentul de față, pentru lucrătorii sezonieri din țări cu risc epidemiologic 
ridicat există excepții de la carantina izolată: 
 

 șederea în scopul muncii trebuie să dureze cel puțin 3 săptămâni iar intrarea în 
Germania trebuie înregistrată pe portalul https://www.einreiseanmeldung.de/  

 munca este permisă imediat după sosirea în Germania, dar în grup fix și cu evitarea 
altor grupuri de lucrători timp de 10 zile; 

 nu este permisă părăsirea locului de cazare decît pentru efectuarea muncii pe câmp.  
 

 Momentan trebuie prezentat un test covid-19 negativ cel târziu 48 ore după intrarea în 
Germania (la cererea DSP). Testul poate fi efectuat cu maxim 48 ore înaintea intrării în 
Germania. Atenție! Regulile de testare și carantinare se pot schimba constant, 
informați-vă înainte de plecare, pe site-urile Ambasadei Române în Germania!  
 

 Lucrătorii sezonieri ar trebui să suporte costurile pentru testele obligatorii covid-19 la 
intrarea în Germania. În funcție de contractele semnate, există posibilitatea ca și 
angajatorii să plătească testele.  

 

 Trebuie respectate regulile de igienă cu strictețe, iar angajatorul trebuie să pună la 
dispoziție dezinfectanți și spații sanitare pentru a asigura protecția angajaților. 

  

 Înaintea începerii muncii trebuie formate grupuri fixe de maxim 4 persoane.      
 

 Când se lucrează în schimburi, se recomandă alcătuirea grupurilor de muncă de 4 
persoane, iar în caz ideal, cele 4 persoane să rămână în același grup pe întreaga perioadă 
a sezonului. Doar în cazuri excepționale, când mașinile tehnologice pentru diferite activități 
nu permit altfel, se pot forma grupuri de maxim 15 persoane. 

 

 Se recomandă cazarea în camere fixe, de preferat câte o persoană pe cameră, pe întreaga 
durată a șederii. Există însă principul de bază „muncă împreună, cazare împreună“. Asta 
înseamnă că pot fi cazate maxim 8 persoane din același grup de muncă într-un spațiu de 
dormit și 4 persoane în container, fiecăruia trebuie alocați minim 6 m² până la 6,75 m². 

 

 Este permisă cazarea a maxim 4 persoane din grupuri de muncă diferite în același spațiu 
de dormit și maxim 2 persoane  din grupuri de muncă diferite în container. Fiecărei 
persoane din această categorie trebuie alocați minim 12 m². Se aplică excepții membrilor 

din aceeași familie. 
  

 Angajatorul poate face teste covid-19 pe perioada activității în scopul protecției lucrătorilor. 
Costurile acestor teste nu au voie să fie suportate de către muncitori, ci strict de către 
angajatori!  

 
ATENȚIE! 

Solicitați gratuit și anonim ajutorul consilierilor din landul NRW sau sindicatelor IG BAU dacă 

aveți întrebări sau probleme legate de legislația muncii.  

Centrele de Consiliere pentru lucrătorii din EU, Arbeit und Leben DGB/VHS NRW:  
 

https://www.aulnrw.de/fr/projekte/projekte/arbeitnehmerfreizuegigkeit-fair-

gestalten/romana/  


