
 

1238/2021. 11. 26. számú HATÁROZAT 
az 1183/2021. számú,  2021. november 9-től kezdődően Románia területén a 
vészhelyzet meghosszabbítására és az ebben a periódusban végrehajtandó 

intézkedésekkel kapcsolatos határozat 2. és 3. számú  mellékletének módosítására 
és kiegészítésére vonatkozóan 

 

 

Románia Kormánya elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

 

Egyetlen cikk 

Az 1183/2021. számú,  2021. november 9-től kezdődően Románia területén a 
vészhelyzet meghosszabbítására és az ebben a periódusban végrehajtandó 
intézkedésekkel kapcsolatos határozat 2. és 3. számú  mellékletét a következőképpen 
módosítják és egészítik ki:   
 
1. A 2. számú melléklet 4. cikkének (1) bekezdését a következőképpen módosítják: 

„4. cikk 

(1) Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a 3. 
számú melléklet 1. cikkének 4., 6., 61., 62. és 12. pontjában, a 6. cikkének 1., 2., 6., 7., 
9., és 10. pontjában, a 9. cikkének 1., 2., 4., 6., és 7. pontjában, valamint a 11. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint a 141. cikkének (1) és (3) bekezdésében 
meghatározott tevékenységeken való részvételt csak a következő helyzetek 
egyikében lévő személyeknek engedélyezik:” 
 

2. A 3. számú melléklet 1. cikkének 4. pontját a következőképpen módosítják: 

„4. Romániában a kültérben és a beltérben szervezett sportrendezvények a közönség 

részvételével a maximális befogadóképesség 30%-os kihasználtságáig bonyolíthatók 

le, 5–21 óra között, a személyek közötti  min. 1 méteres távolság biztosításával, és a 

védőmaszk viselésével. A sportrendezvényeken csak azok a személyek vehetnek részt, 

akik a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás 

teljes dózisát, illetve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak,  az ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi miniszter közös 

rendeletében meghatározott feltételek értelmében.” 

3. A 3. számú melléklet 1. cikkének 6. pontja után két újabb pontot – a 61. és 62. –  

vezetnek be, a következő tartalommal: 

„61. A szabadtéri előadások, koncertek, fesztiválok vagy más kulturális események  

szervezését és lebonyolítását a közönség jelenlétével és a helyiségek maximális 

kapacitásának 30%-os betöltésével, de legfeljebb 1000 személy részére, 5–21 óra 



között  engedélyezik, személyenként a minimum 4 nm-es felület biztosításával és a 

védőmaszk viselésével. A rendezvényeken csak azok a személyek vehetnek részt, akik 

a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltás 

teljes dózisát, illetve akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos 

időszakban vannak,  a művelődési miniszter  és az egészségügyi miniszter közös 

rendeletében meghatározott feltételek értelmében.” 

62. Engedélyezik a felnőtteknek szóló felkészítők és műhelymunkák, konferenciák 

szervezését, beleértve azokat is, amelyek európai uniós finanszírozású projektek 

kivitelezésére irányulnak, a maximális befogadóképesség 30%-os kihasználtságáig,  de 

legfeljebb 150 személy részvételével beltérben és kültérben, 5–21 óra között, a 

személyenkénti legalább két négyzetméteres felület biztosításával, a védőmaszk 

viselésével és az egészségügyi szabályok betartásával. A tevékenységeken csak azok a 

személyek vehetnek részt, akik a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták a 

koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akik a megerősített vírusfertőzés  

utáni 15–180 napos időszakban vannak.” 

  

4. A 3. számú mellékletben a 14. cikk után egy újabb cikket vezetnek be – a 141. 

cikket – a következő tartalommal: 

„141. cikk 

(1) Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében 

engedélyezik a Románia Nemzeti Ünnepének szentelt hivatalos ceremóniák 

megszervezését Bukarestben a hivatalosan kijelölt helyeken legfeljebb 400 fő,  a 

megyeszékhelyeken a hivatalosan kijelölt helyeken pedig legfeljebb 200 fő 

részvételével, a résztvevők közötti legalább 1 méteres távolság biztosításával, a 

védőmaszk viselésével és a SARS-CoV-2 fertőzés terjedését megakadályozó 

intézkedések betartásával. A részvételt csak azoknak a személyeknek engedélyezik, 

akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve 

akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–180 napos időszakban vannak.  

(2)  Az (1) bekezdésben megszervezett ünnepségeken a hivatalosan kijelölt helyeken 

kívül eső helyekre engedélyezik a belépést ha biztosított a résztvevők  közötti min. 1 

méteres távolság, védőmaszk viselésével, az érvényben lévő valamennyi 

járványmegelőzési szabály betartásával.   

(3) Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének a) és f) pontja értelmében 

a Románia Nemzeti Ünnepének szentelt specifikus tevékenységek meszervezését és 

lebonyolítását a központi hatóságok és közintézmények székhelyén legtöbb 300 fő 

részvételével,  a helyi hatóságok és közintézmények székhelyén pedig  legtöbb 150 fő 

részvételével engedélyezik.  



(4) A (3) bekezdésben meghatározott, a Románia Nemzeti Ünnepének szentelt 

hivatalos ceremóniákra a belépést csak azoknak a személyeknek engedélyezik, akik 

legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes dózisát, illetve akik 

a megerősített vírusfertőzés utáni 15–180 napos időszakban vannak, a 

résztvevőnkénti min. 2 nm-es távolság biztosításával, a védőmaszk viselésével, és a 

szervezők által meghatározott belépési és járványmegelőzési szabályok betartásával.  

(5) Az (1) és a (3) bekezdés előírásainak értelmében a Románia Nemzeti Ünnepének 

szentelt ceremóniákon/specifikus tevékenységeken való részvétel érdekében az 

átoltottságot vagy a SARS-CoV-2 fertőzésből való felgyógyulást az uniós digitális Covid 

igazolvány bemutatásával igazolják. 

(6)  Az (1) és a (3) bekezdés előírásainak értelmében a Románia Nemzeti Ünnepének 

szentelt ceremóniákon/specifikus tevékenységeken való részvétel érdekében, azok a 

személyek, akik olyan országokból érkeznek, ahol a hatóságok nem állítanak ki uniós 

digitális Covid igazolványt vagy ehhez hasonló dokumentumot, az átoltottságot vagy a 

betegségből való felgyógyulást papír alapú vagy elektronikus dokumentummal 

igazolják.  

5.  A 3. számú melléklet 15. cikkének (3) bekezdését a következőképpen 

módosítják: 

„(3) Az 1., 5., 6., 61. és 62. pontokban meghatározott intézkedéseket  az egészségügyi 

és a művelődési minisztérium ülteti gyakorlatba. Az intézkedések betartását a a 

belügyminisztérium követi.     

 

6. A 3. számú melléklet 15. cikkének (23) bekezdése után egy újabb bekezdést 

vezetnek be – a (24) bekezdést – a következő tartalommal: 

(24) A 141. cikk (1)–(4) bekezdéseiben meghatározott intézkedések betartását a a 

belügyminisztérium követi.     

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

MINISZTERELNÖK 

Ellenjegyzik:  

Lucian Nicolae Bode 

belügyminiszter 

 

Alexandru Rafila  

egészségügyi miniszter 

 



Vasile Sebastian Dîncu 

honvédelmi miniszter 

 

Marius-Constantin Budăi 

munkaügyi miniszter  

 

Novák Carol-Eduard 

ifjúsági és sportminiszter 

 

Constantin-Daniel Cadariu 

turisztikai és vállalkozásügyi miniszter 

 

Lucian Romașcanu 

művelődési miniszter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


