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Condițiile de călătorie în Ungaria (actualizare la 22.03.2021) 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA 

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL UNGARIEI:  

 

Începând cu data de 4 noiembrie a.c., Guvernul ungar a declarat stare de urgență pentru 

întreg teritoriul Ungariei, fiind extinsă până la data de 29 martie 2021, în scopul 

prevenirii consecințelor pandemiei de coronavirus și protejării sănătății și vieții 

cetățenilor maghiari se interzice intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Ungariei. 

 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

Călătoriile de afaceri sau diplomatice și convoaiele militare sunt exceptate de la 

reglementări. 

 

Totodată, poliția ungară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria în anumite 

cazuri de excepție, cum sunt: 

 

- prezența personală la o procedură administrativă sau judecătorească, care poate fi 

dovedită prin prezentarea unui document eliberat de o autoritate relevantă; 

 

- efectuarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, motivată 

printr-o invitaţie emisă de o autoritate publică centrală, entitate independentă sau 

autoritate administrativă autonomă; 

 

- vizita în scopuri medicale, la instituțiile de sănătate din Ungaria, justificată printr-un 

certificat medical; 

 

- efectuarea studiilor, îndreptățită printr-o confirmare eliberată de instituția academică; 

 

- activitatea în domeniul transportului de mărfuri, certificată printr-o adeverinţă 

eliberată de angajator; 

 

- participarea la ceremoniile rudelor apropiate (căsătorie, deces, botez); 

 

- îngrijirea rudelor, conform Art. V din Codul Civil (2013) al Ungariei; 

 

- participarea la evenimente internaționale de importanță înaltă, în domeniile sportiv, 

cultural sau cu caracter religios; 

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/


 

- alte motive legitime care nu sunt listate supra. 

 

Cererea de derogare urmează a fi adresată poliției ungare în limbile maghiară sau 

engleză, la următoarea adresă electronică: https://ugyintezes.police.hu/en/home. 

 

Această regulă se aplică inclusiv în cazul persoanelor care sosesc cu avionul pe 

aeroportul din Budapesta. 

 

Important! Cererile de derogare pot fi respinse de poliție în cazul în care: 

 

- există dubii cu privire la scopul real al intrării în Ungaria; 

- există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea 

persoanei care dorește să intre în Ungaria. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  

 

Este permis tranzitul pe teritoriul în următoarele condiții: 

 

- Durata tranzitului să nu depășească 24 de ore; 

 

- Lipsa suspiciunilor de contaminare cu Covid-19; 

 

- Prezentarea unui document din care să rezulte clar care este scopul deplasării în țara 

de destinație, inclusiv să fie asigurată intrarea pe teritoriul statului din vecinătatea 

Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație. 

 

Tranzitul pe teritoriul ungar urmează a fi efectuat pe traseul prestabilit în acest sens, 

care este publicat pe pagina web a poliţiei ungare, cu indicarea în mod explicit a 

locurilor de staționare/ odihnă:  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-

informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakas

z. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

Măsurile aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2020 au fost prelungite până la 

data de 29 martie 2021, după cum urmează: 

 

- În perioada 8-29 martie 2021, toate magazinele vor fi închise, cu excepția 

magazinelor alimentare, farmaciilor, benzinăriilor, tutungeriilor, magazinelor 

pentru articole de grădinărit, magazinelor cu hrană pentru animale. 
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- Va fi stopată activitatea prestatorilor de servicii, cu excepția serviciilor private 

de sănătate, serviciilor sociale, serviciilor poștale și financiare și service-urilor 

auto. 

- Grădinițele și școlile primare vor fi închise în perioada 8 martie – 7 aprilie 

2021. Creșele vor rămâne deschise.  

- Școlile și instituțiile superioare de învățământ vor funcționa în regim online. 

- Rămâne în vigoare regulile privind purtatul măștii în spațiile publice, inclusiv în 

cele exterioare și păstrarea unei distanțe de cel puțin 1,5 m față de alte persoane. 

- Rămân în vigoare restricțiile de circulație pe timpul nopții, astfel deplasările 

sunt interzise în intervalul orelor 20.00 – 05.00, excepție fiind deplasările în 

scop profesional (spre serviciu dimineața, spre domiciliu seara) sau situații de 

urgență, cu prezentarea confirmărilor în acest sens. 

- Rămân închise spațiile de agrement, inclusiv grădinile zoologice, muzeele, 

teatrele, sălile de sport și piscinele interioare. 

- Autoritățile solicită angajatorilor ca, în măsura posibilităților, să permită 

angajaților proprii să lucreze de la distanță. 

- Parcurile rămân deschise. 

- La evenimente de familie sau private pot participa până la 10 persoane. 

- Evenimentele sportive pot fi organizate cu porțile închise. 

- Sporturile individuale sunt permise în aer liber, cu condiția păstrării distanțării. 

Sporturile de echipă pentru amatori sunt interzise. Sălile de sport rămân închise. 

- Protecția frontierelor se va înăspri, totuși, nu sunt anunțate restricții 

suplimentare în ceea ce privește transportul de marfă și tranzitarea Ungariei. 

 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

  

Prevederi pentru călătorii în scop economic şi de afaceri 

Cetățenii străini care desfășoară  activități comerciale sau economice pot intra în 

Ungaria, fără restricții, dacă vor certifica acest lucru la intrarea în țară. În acest sens, 

oamenii de afaceri vor prezenta documente ce justifică scopul călătoriei (negocieri 

comerciale, participarea la expoziții, achiziționarea de materii prime etc.), entitatea în 

interesul căreia urmează să aibă loc intrarea, urmând să certifice într-un document 

(semnat în numele companiei) că intrarea va avea loc în scopuri comerciale sau 

economice, indicând, motivul concret. 

 

Pentru informații despre călătoriile în Ungaria recomandăm consultarea paginilor 

oficiale: https://koronavirus.gov.hu/  și https://kormany.hu/  

 

https://koronavirus.gov.hu/
https://kormany.hu/


Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate, 

precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm consultarea paginii 

oficiale a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii Moldova: 

https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19  

 

 

INFORMAȚII DE CONTACT:  

Ambasada Republicii Moldova la Budapesta: 

 https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte 

 

Ambasada Ungariei la Chișinău: 

https://kisinyov.mfa.gov.hu/eng  
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