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A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

 

1. cikk  
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 43/2021. számú, a magas járványügyi 

kockázatot jelentő országok /térségek jegyzékének, a besorolás alapjául szolgáló 

kritériumoknak, valamint az innen Romániába beutazó  személyekre vonatkozó  

karanténintézkedések alkalmazásának a jóváhagyásáról szóló határozata 3., 4. és 5. 

cikkelyében előírtaktól eltérően, 2021. december 10. 0 óra  és 2022. január 8. 24 óra  

között a Romániába beutazó személyekre a közvetkező karanténintézkedések 

vonatkoznak:  

1. 14 napos karanténba kell  vonulniuk –  az általuk bejelentett helyen vagy egy erre a 

célra kijelölt helyen –  azoknak a személyeknek, akik az Európai Unió tagállamaiból, az 

Európai Gazdasági Térségből vagy a Svájci Államszövetségből  utaznak be Romániába, a 

következők szerint: 

a) a zöld és a sárga zónából érkező személyek, akik nem tudják bizonyítni  az oltottságot, 

nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, illetve nem 

rendelkeznek  72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszttel, amelyet  a beszállás (a 

tömegközlekedési eszközzel utazók) vagy az ország területére való belépés előtt (a saját 

gépjárművel utazók) végeztek el;   

b) azok a személyek, akik a vörös zónából érkeznek és nem tudják bizonyítni  az oltottságot 

vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen. 



 

2. 10 napos karanténba kell  vonulniuk –  az általuk bejelentett helyen vagy egy erre a 

célra kijelölt helyen –  azoknak a személyeknek, akik nincsenek beoltva vagy nem estek 

át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, és akik az Európai Unió 

tagállamaiból, az Európai Gazdasági Térségből vagy  a Svájci Államszövetség valamely 

piros zónás régiójából  utaznak be Romániába, ha 72 órásnál nem régebbi negatív tesztet 

mutatnak be, amelyet  a beszállás (a tömegközlekedési eszközzel utazók) vagy az ország 

területére való belépés előtt (a saját gépjárművel utazók) végeztek el.   

3. Az 1. és a 2. pont értelmében kivételt képzenek a  karanténkötelezettség alól a 

következő személyek: 

a) a 12 éves vagy a 12 évnél fiatalabb gyermekek; 

b) a 12 évesnél nagyobb de 16 évnél kisebb gyermekek, ha felmutatnak egy negatív RT-

PCR- tesztet, amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási 

eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, 

akik saját gépjáművel utaznak), függetlenül attól, hogy milyen besorolású országból 

érkeznek; 

c) azok a személyek, akik nincsenek beoltva vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban 

(180 napban) a betegségen, és akik a vörös besorolású országokból érkeznek, 3 napnál 

(72 óra) kevesebb ideig maradnak Románia területén, ha felmutatnak egy negatív SARS-

CoV-2 teszteredményt, amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik 

tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt 

(azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak). Abban az esetben ha 3 napon belül nem 

hagyják el az ország területét, a lakóhelyük szerinti megyei közegészségügyi igazgatóság 

tájékoztatása alapján, vagy ahol az országba belépve bejelentették a lakcímet, a  

Romániába való belépést követő negyedik naptól 14 napos karanténba helyezik őket; 

d) az átutazók, ha a belépéstől számított 24 órán belül elhagyják Románia területét;   

e) a Magyarországról vagy Bulgáriából Romániába belépő határmenti munkavállalók, 

valamint az említett országok gazdasági szereplői által alkalmazott román állampolgárok, 

akik az országba való belépéskor igazolják a szerződéses kapcsolatokat a nevezett 

gazdasági szereplőkkel; 

f) tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, akik 

tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló 

dokumentumokat mutatnak be ilyen értelemben, vagy akik felvételi vagy tanulmányi 

záróvizsgát kell tegyenek, illetve akik tanulmányaikat az ország területén lévő oktatási 

egységekben/intézményekben kezdik meg, vagy akik a tanulmányok megkezdésével, 



szervezésével, részvételével vagy befejezésével kapcsolatos tevékenységek céljából 

utaznak, valamint kiskorúak esetében ezek kísérői; 

g) az ország területén szervezett sportversenyek résztvevői vagy kulturális rendezvények, 

előadások szereplői és a hozzájuk tartozó munkacsoport, akik nincsenek beoltva vagy 

nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, és akik a vörös 

besorolású országokból érkeznek, ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- tesztet, amelyet 

legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt 

végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját gépjáművel 

utaznak) és kizárólag csak a már említett tevékenységeken vesznek részt;  

h) a 2,4 tonnát meghaladó teherbírású áruszállító gépjárművek vezetői, valamint a 

vezetőüléssel együtt  9-nél több  ülőhellyel rendelkező utasokat szállító gépjárművek 

vezetői  (kamion- és buszsofőrök), akik nincsenek beoltva vagy  nem estek át az elmúlt 

hat hónapban (180 napban) a betegségen, és akik a vörös besorolású országokból 

érkeznek, ha felmutatnak egy negatív SARS-CoV-2 teszteredményt, amelyet legtöbb 72 

órával az országba való belépés előtt végeztek el és az utazás kizárólag szakmai okokból 

történik; 

i) a visszafogadási megállapodások alapján a román hatóságoknak gyorsított eljárással 

átadott személyek; 

j) a diplomáciai testületek tagjai, konzuli hivatalok és más Bukarestben elismert 

diplomáciai képviseletek tagjai és a diplomata útlevelek birtokosai, a kölcsönösségi elv 

alapján, a diplomáciai személyzethez tartozó személyek, Románia diplomáciai és konzuli 

testületének tagjai, a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők, akik nincsenek 

beoltva vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, és akik a 

vörös besorolású országokból érkeznek, ha felmutatnak egy negatív RT-PCR- tesztet, 

amelyet legtöbb 72 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel 

utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját 

gépjáművel utaznak). 

 

4. 14 napos házi elkülönítésbe kell  vonulniuk az általuk bejelentett helyen vagy egy erre 

a célra kijelölt helyen az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen vagy a Svájci 

Államszövetségen kívül eső országokból érkező személyeknek, ha nem tudnak egy negatív 

PCR-tesztet felmutatni, amelyet legtöbb 48 órával a beszállás (azok esetében akik 

tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt 

(azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak). 



5. 10 napos házi elkülönítésbe kell  vonulniuk az általuk bejelentett helyen vagy egy erre 

a célra kijelölt helyen az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen vagy a Svájci 

Államszövetségen kívül eső országokból érkező személyeknek, akik nincsenek beoltva 

vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, függetlenül attól, 

hogy milyen besorolású országból érkeznek, ha felmutatnak egy negatív PCR-tesztet 

felmutatni, amelyet legtöbb 48 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási 

eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, 

akik saját gépjáművel utaznak). 

6. A 4. és az 5. pont értelmében kivételt képzenek a  karanténkötelezettség alól a 

következő személyek:  

a) a 12 éves vagy a 12 évnél fiatalabb gyermekek; 

b) a 12 évesnél nagyobb de 16 évnél kisebb gyermekek, ha felmutatnak egy negatív RT-

PCR- tesztet, amelyet legtöbb 48 órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási 

eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, 

akik saját gépjáművel utaznak); 

c) azok a személyek, akik nincsenek beoltva vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban 

(180 napban) a betegségen, akik 3 napnál (72 óra) kevesebb ideig maradnak Románia 

területén, ha felmutatnak egy negatív SARS-CoV-2 teszteredményt, amelyet legtöbb 48 

órával a beszállás (azok esetében akik tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, 

illetve az országba való belépés előtt (azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak). 

Abban az esetben ha 3 napon (72 óra) belül nem hagyják el az ország területét, a 

lakóhelyük szerinti megyei közegészségügyi igazgatóság tájékoztatása alapján, vagy ahol 

az országba belépve bejelentették a lakcímet, a  Romániába való belépést követő negyedik 

naptól 14 napos karanténba helyezik őket; 

d) az átutazók, ha a belépéstől számított 24 órán belül elhagyják Románia területét;   

e) a Szerbiából, Ukrajnából vagy Moldova Köztársaságból Romániába belépő határmenti 

munkavállalók, valamint az említett országok gazdasági szereplői által alkalmazott román 

állampolgárok, akik az országba való belépéskor igazolják a szerződéses kapcsolatokat a 

nevezett gazdasági szereplőkkel; 

f) tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, akik 

tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló 

dokumentumokat mutatnak be ilyen értelemben, vagy akik felvételi vagy tanulmányi 

záróvizsgát kell tegyenek, illetve akik tanulmányaikat az ország területén lévő oktatási 

egységekben/intézményekben kezdik meg, vagy akik a tanulmányok megkezdésével, 



szervezésével, részvételével vagy befejezésével kapcsolatos tevékenységek céljából 

utaznak, valamint kiskorúak esetében ezek kísérői; 

g) az ország területén szervezett sportversenyek résztvevői vagy kulturális rendezvények, 

előadások szereplői és a hozzájuk tartozó munkacsoport, akik nincsenek beoltva vagy 

nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, ha felmutatnak egy 

negatív RT-PCR- tesztet, amelyet legtöbb 48 órával a beszállás (azok esetében akik 

tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való belépés előtt 

(azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak) és kizárólag csak a már említett 

tevékenységeken vesznek részt;  

h) a 2,4 tonnát meghaladó teherbírású áruszállító gépjárművek vezetői, valamint a 

vezetőüléssel együtt  9-nél több  ülőhellyel rendelkező utasokat szállító gépjárművek 

vezetői  (kamion- és buszsofőrök), akik nincsenek beoltva vagy  nem estek át az elmúlt 

hat hónapban (180 napban) a betegségen, ha felmutatnak egy negatív SARS-CoV-2 

teszteredményt, amelyet legtöbb 48 órával az országba való belépés előtt végeztek el és 

az utazás kizárólag szakmai okokból történik; 

i) a visszafogadási megállapodások alapján a román hatóságoknak gyorsított eljárással 

átadott személyek; 

j) a diplomáciai testületek tagjai, konzuli hivatalok és más Bukarestben elismert 

diplomáciai képviseletek tagjai és a diplomata útlevelek birtokosai, a kölcsönösségi elv 

alapján, a diplomáciai személyzethez tartozó személyek, Románia diplomáciai és konzuli 

testületének tagjai, a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők, akik nincsenek 

beoltva vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban (180 napban) a betegségen, ha 

felmutatnak egy negatív RT-PCR- tesztet, amelyet legtöbb 48 órával a beszállás (azok 

esetében akik tömegszállítási eszközzel utaznak) előtt végeztek el, illetve az országba való 

belépés előtt (azok esetében, akik saját gépjáművel utaznak). 

 

2. cikk 

Jelen határozatot közzéteszik Románia Hivatalos Közlönyének I. részében és közlik a 
Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez tartozó struktúrák számára 
végrehajtás céljából. 
 

 

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

miniszterelnök, 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 


