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113/2021.12.10. számú határozat 

a  111/2021.12.6. számú,  2021. december 10. 0 óra  és 2022. január 8. 24 óra között a 
Romániába beutazó személyekre érvényes karanténintézkedések alkalmazásának a 

meghatározásával kapcsolatos határozat módósítására és kiegészítésére,  valamint a  
magas járványügyi kockázatot jelentő országok /térségek jegyzékének jóváhagyására 

vonatkozóan a fertőzöttség függvényében  
 

 

 
 

 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 

 

1. cikk  
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 111/2021. számú, 2021. december 10. 0 óra  és 

2022. január 8. 24 óra között a Romániába beutazó személyekre érvényes 

karanténintézkedések alkalmazásának a meghatározására vonatkozó határozat 1. cikkét 

a következőképpen módósítják és egészítik ki:   

1. A bevezető rész a következőképpen módosul:  

„1. cikk 

A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 43/2021.07.1. számú,  a magas járványügyi 

kockázatot jelentő országok /térségek jegyzékének, a besorolás alapjául szolgáló 

kritériumoknak, valamint az innen Romániába beutazó  személyekre vonatkozó  

karanténintézkedések alkalmazásának a jóváhagyására vonatkozó határozat 3-5. és 7. 

cikke (4) és (5) bekezdésének előírásaitól eltérően 2021. december 10. 0 óra  és 2022. 

január 8. 24 óra között a Romániába beutazó személyekre a következő 

karanténintézkedéseket határozzák meg.” 

2. A 3. pont f) betűjét a következőképpen módosítják: 



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

tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló 

dokumentumokat mutatnak;” 

3. A 3. pontnál, a j) betű után két újabb betűt vezetnek be, a k) és az l) betűket, a 

következő tartalommal:  

„k) a tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, 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, 

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); 

l) a repülőgép-pilóták és a légi személyzet, a mozdonyszerelők és vasúti személyzet.” 

4. A 4. pont a következőképpen módosul: 

„Bevezetik a 14 napos házi elkülönítést a 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 nincsenek beoltva vagy az útóbbi 180 

napban nem estek át a betegségen, 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. Az 5. pont a következőképpen módosul: 

„Bevezetik a 10 napos házi elkülönítést a 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, 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), valamint a beoltott személyeknek vagy az utóbbi 180 napban  a betegségen 

átesett személyeknek, ha nem tudnak felmutatni egy negatív PCR-teszt eredményt, 

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 6. pont f) betűje a következőképpen módosul: 

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

tanulmányaikat az országban vagy külföldön folytatják, naponta ingáznak és igazoló 

dokumentumokat mutatnak be;” 

7. A 6. pontnál a j) betű után három újabb betűt vezetnek be, a k), l) és m) betűket a 

következő tartalommal: 

„k) a tanulók/egyetemi hallgatók, román vagy külföldön élő állampolgárok, 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, 

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); 

l) a honvédelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági rendszer azon dolgozói, akik 

szakmai tevékenységükből térnek vissza Romániába és be vannak oltva vagy átestek a 

betegségen az utóbbi 180 napban; 

m) a repülőgép-pilóták és a légi személyzet, a mozdonyszerelők és vasúti személyzet.” 

 

 

2. cikk 

(1) Jóváhagyják a magas járványügyi kockázatot jelentő országok/térségek jegyzékét  a 
fertőzöttség függvényében, a mellékletben meghatározottak szerint, amely a határozat 
szerves részét képezi, azoknak a személyeknek a megállapítása érdekében, akik esetében 
karanténintézkedést alkalmaznak Romániába való belépéskor. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  jegyzék 2021. december 12-én 0 órától hatályos. 
 

3. cikk 
Jelen határozatot közlik Románia Hivatalos Közlönyének I. részében és a Sürgősségi 
Esetek Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó struktúrák számára végrehajtás 
céljából. 

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

miniszterelnök, 

a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottságának elnöke 

 


