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Condițiile de călătorie în Ungaria (actualizare la 02.06.2022) 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

STARE DE URGENȚĂ: DA (La 25 mai 2022, a fost instituită starea de urgenţă la 

nivel national, din cauza războiului din Ucraina. Măsurile adoptate de către autorităţile 

ungare nu au condus la modificarea condiţiilor de călătorie). 

 

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL UNGARIEI:  

 

La data de 7 martie 2022 a intrat în vigoare Decretul Guvernamental nr. 77/2022 privind 

ridicarea anumitor măsuri de protecție împotriva pandemiei de coronavirus, prin care a 

fost abrogat Decretul nr. 408/2020 privind restricțiile de călătorie.  

De asemenea, la data de 7 martie 2022, autoritățile ungare au anunțat că, în baza actului 

normativ menționat mai sus, restricțiile de călătorie impuse anterior din cauza COVID-

19 au fost ridicate. Astfel, intrarea în Ungaria este posibilă fără restricții, pe cale 

rutieră, feroviară, fluvială şi aeriană, indiferent de cetățenia persoanei în cauză și 

de măsurile de protecție epidemiologică (nu se mai solicită certificatul de vaccinare), 

dacă sunt îndeplinite condițiile generale de intrare (de ex. prezentarea unui document de 

călătorie valabil, etc.).  

 

Mai multe informații privind libera circulație în spațiul european pot fi consultate aici: 
MAE_pliant_pagini_ro (gov.md) 

 

Mai multe detalii pot fi consultate pe pagina de internet a poliției ungare: 

https://www.police.hu/en/content/for-the-attention-of-travelers  

 

Important! Se recomandă folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei dintre 

România şi Ungaria în scopul evitării aglomerării, întrucât se înregistrează o creștere 

semnificativă a traficului, generată de fluxul mare de cetățeni din Ucraina şi de 

procedurile specifice de verificare a documentelor aplicate de către poliția de frontieră 

ungară.  

 

Informații privind timpul de așteptare la punctele de trecere a frontierei româno-ungare 

pot fi consultate pe pagina Poliției de Frontieră Române: 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/ 

 

Condițiile actuale de trafic pot fi verificate pe pagina de internet: 

www.utinform.hu/webkamerak/  

 

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://mfa.gov.md/sites/default/files/mae_pliant_pagini_ro_24_04_2014_final_final_final_1_2.pdf
https://www.police.hu/en/content/for-the-attention-of-travelers
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/
http://www.utinform.hu/webkamerak/


 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 

 Guvernul Ungariei a anulat marea majoritate a restricțiilor epidemiologice 

începând cu 7 martie 2022. 
   

- purtarea obligatorie a măștilor va fi anulată, fiind obligatorie doar în azilurile de 

bătrâni, instituțiile sociale și spitalele.  

- opțiunea angajatorilor de a solicita vaccinarea angajaților săi este anulată, 

excepție domeniul de asistență medicală. Vaccinarea nu mai este obligatorie 

pentru profesori. 

- sunt anulate regulile privind utilizarea certificatelor de vaccinare. 

- ridicarea restricțiilor privind organizarea de evenimente; 

-  spitalele și serviciile de sănătate revin la regimul normal de funcționare. Noii 

pacienți COVID-19 vor fi îngrijiți de spitale desemnate, iar intervențiile 

chirurgicale și tratamentele amânate vor fi furnizate de spitale în regim normal. 

Important ! Numai autovehiculele înmatriculate în Ungaria pot fi alimentate cu 

combustibil la prețuri plafonate. Începând cu data de 27 mai 2022, posesorii 

autoturismelor care nu sunt înmatriculate în Ungaria achiziționează combustibil la 

stațiile de alimentare la prețul pieței. 

Potrivit Decretului Guvernamental nr. 186/2022, prețul combustibilului va fi afișat pe 

ecranul stâlpului de combustibil. Diferența dintre prețul oficial și prețul pieței trebuie să 

fie afișată la ghișeul benzinăriei într-un loc vizibil atât în limba engleză, cât și în limba 

ungară. 

 

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://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://kisinyov.mfa.gov.hu/eng

