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Moldova 
 
STARE DE URGEN
 
 
 
RESTRICȚII DE INTRARE 
 
Începând cu data de 4 noiembrie a.c., Guvernul ungar a declarat stare de urgen
întreg teritoriul Ungarie
protejării sănătății și vieții
pe teritoriul Ungariei.
 
 
CATEGORIILE EXCEPTATE
 
Călătoriile de afaceri
reglementări. 
 
Totodată, poliția ungară
cazuri de excepție, cum
 
- prezența personală
dovedită prin prezentarea
 
- efectuarea unei activită
printr-o invitaţie emisă
autoritate administrativă
 
- vizita în scopuri medicale,
certificat medical; 
 
- efectuarea studiilor,
 
- activitatea în domeniul
eliberată de angajator;
 
- participarea la ceremoniile
 

de călătorie în Ungaria (actualizare la 15.04.2021) 

ții operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

STARE DE URGENȚĂ: DA 

ȚII DE INTRARE PE TERITORIUL UNGARIEI: 

Începând cu data de 4 noiembrie a.c., Guvernul ungar a declarat stare de urgen
întreg teritoriul Ungariei în scopul prevenirii consecințelor pandemiei de coronavirus și 

ții și vieții cetățenilor maghiari se interzice intrarea cet
pe teritoriul Ungariei. 

CATEGORIILE EXCEPTATE: 

afaceri sau diplomatice și convoaiele militare 

ungară poate acorda permisiune de intrare în
cum sunt: 

personală la o procedură administrativă sau judecătorească,
prezentarea unui document eliberat de o autoritate relevantă;

ctivități de afaceri sau a unei alte activități profesionale,
emisă de o autoritate publică centrală, entitate

administrativă autonomă; 

medicale, la instituțiile de sănătate din Ungaria,

studiilor, îndreptățită printr-o confirmare eliberată de

domeniul transportului de mărfuri, certificată
angajator; 

ceremoniile rudelor apropiate (căsătorie, deces, botez);

pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

:  

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

țenilor maghiari se interzice intrarea cetățenilor străini 

 sunt exceptate de la 

în Ungaria în anumite 

judecătorească, care poate fi 
relevantă; 

profesionale, motivată 
entitate independentă sau 

ngaria, justificată printr-un 

de instituția academică; 

certificată printr-o adeverinţă 

botez); 

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


- 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; 
 
- 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 rămas în vigoare, după 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fugyintezes.police.hu%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR2oQnWJmjaKLN1roAu4nasKAHp-4MB_2QzUl2XmS5q-I6vqQllIQX2Xw-Y&h=AT3vPzV-keWdLe-q-BUjgDP_YNDvVPyQuJy8ZkQnxnDChmcKTjBu84076u6Id9WCSh9-yGoGsJxqMI-wMnwC_w5skCWblXkLKL9Dk0mjwv1GwwwT_0oyTR6jtB-wP_OPN_eO&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0gDCFdeNNnGEXltevU1aShzzQVkf4dx1Hb0jvgyuYlV77DBHkdLO5tgnmkO09k1XTJ8gXvcLVHoxymE9r_-KcWNfNcNUOLPJXAqYL6ancrd6H0-Di27OLauMJjIsC_7NGWCY7pN6YebC4Mhn0wIdkbiTJQ5hd0bVa-1qSPaNndk71Z9XmBLw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.police.hu%2Fhu%2Fhirek-es-informaciok%2Fhatarinfo%3Ffield_hat_rszakasz_value%3Drom%25C3%25A1n%2520hat%25C3%25A1rszakasz%26fbclid%3DIwAR3GCTDQnFS2vpLv0o-2mKEs9bOo_HQxq1FPi9R-LKA7n3xtxsazuuYGadA&h=AT0IFfXmCAWWhR2XOrv6bCX9bMUvLsyBkSrNdsZ_3WwdyKh6pnQXHROHuuDdfOGl5ulWLPUszlm1Gw_B6EcEe9HmBewrrh06CXOB37O1CUs8MRGwVEiCMXiToWM7MSKIK5c1&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0b9WX9OvKQeXH6abuW1iONY-bmURWo_TijY_LiAj6_R4EHH97BuH5JxdfQkL1eMCNnR84y7TxdlQ8JtV57Te0C-gt97JyxuA9T7hf8nRb_YIGglRxV5wdJ5aBcLN3nMF8LHh_vKC9CxhR-B3TbIig_p5yDdGzenPgLdt5CIAc7buXSfrRtbg


cum urmează: 
 

- Rămâne obligatorie purtarea măștii în spațiile publice, inclusiv în cele 

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

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

teatrele și piscinele interioare. 

- Parcurile sunt 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. 

- Școlile și instituțiile superioare de învățământ activează în regim online. 

- Hotelurile rămân închise pentru turiști.  

- Rămân închise restaurantele, clienții pot intra în restaurant doar pentru a-și 

ridica comanda.  

Guvernul Ungariei a anunțat intrarea în vigoare a următoarelor măsuri aplicate pe 
întreg teritoriul național, în cadrul planului de relaxare graduală: 
 

- modificarea restricțiilor de circulație pe timpul nopții, astfel deplasările sunt 
interzise în intervalul orelor 22.00 – 05.00, excepție fiind deplasările în scop 
profesional (spre serviciu dimineața, spre domiciliu seara) sau situații de 
urgență, cu prezentarea confirmărilor în acest sens. 

- deschiderea saloanelor de frumusețe, frizeriilor și altor prestatori de servicii; 
- deschiderea magazinelor (de haine / de mobilă) și mall-urilor în intervalul orelor 

05:00 - 21:30. Magazinele trebuie să se asigure că, în medie, un singur client se 
află în interior la 10 metri pătrați. La aplicarea acestei reguli nu se iau în 
considerare minorii sub 14 ani,  asistentul unei persoane cu vârsta peste 65 de 
ani şi asistentul unei persoane cu dizabilități.  

- redeschiderea grădinițelor și școlilor primare pentru clasele 1-4-a; clasele 5-8 
vor activa în regim online până la 10 mai a.c.;  

- redeschiderea teraselor(în aer liber) barurilor și restaurantelor.  
 
 
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/  
 
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  
 
 

 

https://koronavirus.gov.hu/
https://kormany.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmfa.gov.md%2Fro%2Fcontent%2Falerte-de-calatorie-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR3svYvZDMUlekf9WB2374xFHcQw46soBfHtAxcHMO_Jsro963lyxXQE858&h=AT3cupB26dhEfOaum9fRIyfqirQtHDMq6Gw0bVO5oJTRMfcGFXlumP9OtZhZlnuYf7LejJTztWr44j1evZEMuCXI340MyJOT3clQ3BoCbUfwV6VnI9edsTHQsRwrESTAe8BU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0JGqKzuEVZa0jBFHHtbwbKaGoD7IlndSxox4ivqdpqGQ3fsUWKJCgYLGisc8DJSsQNUB9f6Sq4Kb5UZULUvI-LIvxcd4qlcFN7QWH3a46-Bzcv28QU6l2fwTaaVOATS6Cdc1BIZLP49sBZsrOYHA6bc7JwmwP5ATX04qg0bcy06mvm090hKbs
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://kisinyov.mfa.gov.hu/eng

