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A  Belügyminisztérium struktúrái által kiállított dokumentumok, amelyek érvényessége 

automatikusan meghosszabbodik a szükségállapot végéig 

 

Szem előtt tarva a 2020. március 16-án kiadott, a szükségállapot bevezetésére vonatkozó 

elnöki rendelet és a 3-as számú katonai rendelet 12. cikkének rendelkezéseit, a 

Belügyminisztérium  alárendeltségében tevékenykedő közszolgálatok adaptálták a 

közönségszolgálatok  programját, és számos intézkedést vezettek be. 

A Román Rendőrfelügyelőség, a Vezetői Jogosítvány- és Gépjárműnyilvántartó Hivatal, a 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Főigazgatóság, valamint a Belügyminisztérium által 

módszertanilag koordinált közössségi személynyilvántartó közszolgálatok és az Országos 

Bevándorlási Felügyelőség által kibocsátott iratok érvényessége a szükségállapot végéig 

meghosszabbodik, és ezeket Románia területén a hatóságok elismerik. A szükségállapot 

feloldása után az állampolgároknak 90 nap áll rendelkezésükre a  dokumentumok cseréjére.    

A fenti rendelkezések a következő dokumentumokra vonatkoznak:   

– Az erkölcsi bizonyítvány (Certificat de cazier judiciar) – a Román Rendőrfelügyelőség 

struktúrái a szükségállapot idején csak megalapozott okok miatt állíthatják ki. Ezekben az  

esetekben az online ügyintézést szorgalmazzák. 

Abban az esetben, ha az erkölcsi bizonyítvány a közintézményeknél,  a polgármesteri 

hivataloknál, az oktatási és  egészségügyi  intézményeknél,  a jogosítvány- és gépjármű-

nyilvántartó hivataloknál (SRPCIV), a szociális gondozási és gyermekvédelmi 

vezérigazgatóságoknál (DGASPC) meghirdetett versenyvizsgákhoz, alkalmazásokhoz, 

licitekhez szükséges,  az érdekelt személyek egy nyilatkozat alapján  a dokumentum kivonatát 

is kérhetik. 

 

– Azokban a  szükségállapot bevezetése előtti, ügyészségek szintjén lévő ügyekben, 

amelyekben ügyészi rendelettel különválasztották a jogosítványokra vonatkozó, a 195/2002-
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es szürgősségi kormányrendelet 111. cikke alapján kiállított, közlekedési jogot biztosító 

bizonylatok (dovadă) érvényességi idejének meghosszabbítását, az érdekelt személyeknek 

nem kell hosszabbítási kérelmet benyújtaniuk. Az ügyészek hivatalból kiállítják  ezt, és az 

illetékes  rendőrséghez küldik  végrehajtásra.   

A Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal által kiállított iratok esetében a 

szükségállapot feloldásáig a következő dokumentumoknak hosszabbodik  meg az 

érvényességük: a román jogosítványok, az ideiglenes közlekedési engedélyek, a jogosítvány- 

és gépjármű-nyilvántartó közszolgálatok által kibocsátott forgalmi engedélyeket és 

jogosítványokat helyettesítő iratok, amelyek a gépjármű forgalomba való 

bejegyzéséhez/átírásához/a forgalmi engedélyek megszerzéséhez vagy  a román/külföldi 

jogosítvány cseréjéhez összeállított ügycsomó benyújtásánál szükségesek.  Nem tartoznak 

ebbe a kategóriába a közlekedési szolgálatok munkatársai által a közlekedési szabálysértések 

esetében kiállított igazolások. 

A szükségállapot feloldása után 90 napig  fennmarad az okmányok (pl.  hitelességi igazolás, 

orvosi igazolás vagy más dokumentumok) érvényessége a jogosítvány   nyilvántartásba 

vétele/átírása, vizsgája vagy cseréje esetén is, amikor a kérelmezőnek ezt egy másik entitás 

állította ki. 

– A  személyi igazolványok, ideiglenes személyi igazolványok, tartózkodásihely-azonosító 

okmányok, amelyeket a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Főigazgatóság  és a 

közösségi személynyilvántartó közszolgálatok állítanak ki és dolgoznak fel, a szükségállapot 

feloldása után még 90 napig érvényesek Románia területén. 

Kivételes esetekben –  betegség, a személyi igazolvány elvesztése, ennek ellopása vagy  

megsemmisülése esetén –  az érdekeltek kizárólag  telefonos előjegyzés  alapján 

igényelhetnek új személyi igazolványt  vagy tartózkodásihely-azonosító okmányt. A 

telefonszám a személynyilvántartó közszolgálatok vagy a Személynyilvántartó és Adatbázis-

kezelő Főigazgatóság oldalán van feltüntetve. 

Az Országos Személynyilvántartóból a személyes adatokra vagy a családi állapot tisztázására 

vonatkozó kérések átvétele  postán vagy elektronikusan történik.   

Az Országos Személynyilvántartóba bevezetett tartózkodásihely-azonosító igazolás 

kiállítására vonatkozó kérelmeket, valamint a   természetes személyek nevét hivatalos úton 

megváltoztató határozatok – amelyeket 2005. március 31-ig  a Személynyilvántartó és 
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Adatbázis-kezelő Főigazgatóság állított ki – másolatainak kibocsátására vonatkozó kérelmeket 

kizárólag elektronikusan fogadják el a depabd@mai.gov.ro e-mail-címen. 

– A 2020. március 16-i elnöki  és a 3/2020-as számú katonai rendelet előírásai vonatkoznak a 

külföldi állampolgárok számára kibocsátott dokumentumokra is, amit az Országos 

Bevándorlási Felügyelőség biztosít: tartózkodási engedélyek,  foglalkoztatási/kiküldetési 

engedélyek, kiutasítási határozatok, az európai állampolgárok számára kiállított 

tartózkodásihely-azonosító okmányok, a nemzetközi védelmi formák kedvezményezettei és 

az állampolgárság nélküli személyek számára kiállított úti okmányok, a menedékkérők 

ideiglenes aktái. 

Figyelembe véve az új koronavírussal való fertőzés terjedésének megakadályozására és 

korlátozására irányuló intézkedéseket, a sürgősségi  vagy halasztást nem tűrő esetekben  a 

külföldi és az európai polgárok igénybe vehetik a  területileg illetékes struktúrával való 

kommunikálás érdekében a távolsági  elektronikus kommunikációs eszközöket, valamint  az 

online portaligi.mai.gov.ro alkalmazást, a postai levelezést vagy más eszközöket,  az 

igi.mai.gov.ro honlapon feltüntetett  elérhetőségek szerint.  

Figyelembe véve  a szükségállapot miatt a katonai rendeletekben előírt korlátozások 

bevezetését, javasoljuk minden polgárnak, hogy folyamatosan kövesse a szakstruktúrák 

hivatalos oldalait, hogy pontos információval rendelkezzen az irodák nyitvatartási 

programjáról és a dokumentumok kibocsátására vonatkozó feltételekről, más közérdekű 

információról. 
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