
 
A 935/2020. 11.5. számú határozat a 856/2020. számú, a készenléti állapot 

meghosszabbításáról Románia területén 2020. október 15-től kezdődően , valamint ebben az 

időszakban a COVID-19 járvány következményeinek megelőzése és leküzdése érdekében 

meghozandó intézkedésekről szóló kormányhatározat 2. és 3. számú mellékleteinek 

módosítására és kiegészítésére vonatkozóan  

Figyelembe véve a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága 52/2020. számú határozatában 

elfogadott intézkedéseket, Románia Alkotmánya 108. cikkét, Románia Kormánya elfogadja a jelen 

HATÁROZATOT 

I. Cikk 

A 856/2020. számú, a készenléti állapot meghosszabbításáról Románia területén 2020. október 

15-től kezdődően , valamint ebben az időszakban a COVID-19 járvány következményeinek 

megelőzése és leküzdése érdekében meghozandó intézkedésekről szóló kormányhatározat 2. és 

3. számú mellékletei a következőképpen módosulnak és egészülnek ki:   

1. A 2. számú melléklet 3. cikke a következőkéépen módosul:  

 3. cikk  Az 55/2020. számú törvény 5. cikke (2) bekezdése d) pontjában előírt rendelkezések 

alkalmazásában kötelező  a védőmaszk viselése, úgy hogy az orrot és a szájat takarja, minden 5. 

életévét betöltött személy részére  minden közterületen.  

2. A 2. számú melléklet 4. cikke hatályát veszti.  

3. A 3. számú melléklet 1. cikkének 1. pontja után egy új pontot vezetnek be, a 1^1 pontot, a 

következő tartalommal :  

1^1. Tilos mindenféle  kül- és beltéri ünnepség, társas összejövetel szervezésé ; 4. A 3. számú 

melléklet 2. bekezdésének (1) pontja  után egy új pontot vezetnek be, a 1^1 pontot, a következő 

tartalommal :  

1^1. 23–5 óra között minden településen tilos az éjszakai  kijárás, kivéve ha: 

a)   munkavégzés céljából, a lakás/háztartás és a munkahely/munkahelyek között és vissza; 

b)  halaszthatatlan, távkonzultációval meg nem oldható orvosi ellátás, gyógyszerbeszerzés miatt; 

c)  a személyek településen kívüli utazása, akik átutazóban vannak vagy olyan utazáson vesznek 

részt, melynek időintervalluma beleesik a tiltott időintervallumba, mint a repülős, vonatos, 

autóbuszos vagy más szállítóeszközös utazás, és amelyet bizonyítani tudnak jeggyel vagy 

bármilyen más módon, ami igazolja az utazás kifizetését  



d)  ) indokolt esetben: gyerekellátás, gyerekkíséret, az idősek, betegek, fogyatékkal élő 

személyek gondozása, családtag halála;  

5. A 3. számú melléklet 2. cikkének (1) bekezdése után három új bekezdéssel egészül ki, az (1 ^ 

1) - (1 ^ 3) bekezdések a következő tartalommal: 

 (1 ^ 1) Az(1) bekezdés 1 ^ 1 pontja a) betüjénél előirt szolgálati érdekben történő 

helyváltoztatás okának igazolása érdekében, a személyek, az illetékes hatóságok 

személyzetének kérésére, kötelesek bemutatni a szolgálati kártyát, illetve a munkáltató által 

kiállított igazolást, vagy saját felelősségükre vonatkozó nyilatkozatot 

 (1 ^ 2) Az(1) bekezdés 1 ^ 1 pontja b)-d) betüjeinél előirt személyes érdekben történő 

helyváltoztatás okának igazolása érdekében, a személyek, az illetékes hatóságok 

személyzetének kérésére, kötelesek saját felelősségükre előzetesen kitöltött nyilatkozatot 

bemutatni. 

 (1 ^ 3) Az , (1 ^ 2) bekezdésnél előiírt, saját felelősségre kitöltött nyilatkozatnak tartalmaznia 

kell a nevet és vezetéknevet, a születési dátumot, a ház / háztartás / szakmai tevékenység 

helyének címét, a helyváltoztatás okát, a nyilatkozat kitöltésének a dátumát és az aláírást. 

6.  A 3-as számú melléklet 6. cikkének a 2. pontja kiegészül a 2 ^ 1 ponttal, amely kimondja: 

2 ^ 1. Az 1. és 2. pontban előírt intézkedéseket azokra a gazdasági szereplőkre is alkalmazni kell, 

amelyek tetővel, mennyezettel vagy plafonnal rendelkező zárt közterületen működnek, és 

amelyeket legalább 2 fal határol, függetlenül attól, hogy miből vannak ezek, vagy hogy 

ideiglenes vagy állandó jellegűek-e; 

7. A 3 számú melléklet 6. cikkének 5. pontja a következőképpen módosul: 

 5. Az épületeken kívüli, szabadtéri, speciálisan kialakított helyiségekben,a 2 ^ 1 pontban 

említettek kivételével, megengedett az élelmiszerek, valamint az alkoholos és alkoholmentes 

italok elkészítése, forgalmazása és fogyasztása, amennyiben biztosítva van az asztalok közötti 

legalább 2 méteres távolság és az asztalonkénti legfeljebb 6 fős részvétel, ha különböző 

családokból vannak, és be vannak tartva az egészségügyi miniszter, a gazdasági, az 

energetikaügyi és az üzleti környezetért felelős miniszter, valamint az Országos 

Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság elnökének közös rendeletében megállapított 

egészségvédelmi intézkedések, amelyeket az utólag módosított és kiegészített 55/2020 számú 

törvény (2) bekezdésének 71. cikke alapján állapítottak meg.  

8. A 3-as számú mellélet 6-os cikke a következő szövegű 6 ^ 1. cikkel egészül ki: 

 



6 ^ 1 cikk 

(1) Az utólag módosított és kiegészített 55/2020-as számú Törvény 5. cikke (3) bekezdésének f) 

pontja értelmében bevezetődik a köz- és/vagy magánterületen zárt és/vagy nyitott terekben a 

kereskedelmi/szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági szereplők számára a tevékenységük 

megszervezésének és elvégzésének az 5, 00 és 21.00 óra között történő kötelezettsége. 

 (2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a 21.00–5.00 órák közötti időintervallumban a 

gazdasági szereplők csak a házhozszállítási tevékenységet folytató gazdasági szereplőkkel 

működhetnek együtt.  

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a patikák, a benzinkutak és a házhozszállítási 

tevékenységet folytató gazdasági szereplők normál munkarendben, az egészségvédelmi 

szabályok betartásával végezhetik tevékenységüket.  

9. A 3.számú melléklet 10. cikke a következő szövegű 10 ^ 1. cikkel egészül ki: 

10^1 cikk 

(1) Az utólag módosított és kiegészített 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének f) 

pontja értelmében felfüggesztődnek a zárt terekben az agrár-élelmiszeripari piacok, a vásárok, a 

búcsús kirakodások, a vegyes és alkalmi piacok, valamint a bolhapiacok tevékenysége, amint 

azokat A piaci áruk és szolgáltatások kereskedelmének egyes közterületeken történő 

gyakorlásáról szóló,utólag módosított és kiegészített 348/2004-as számú kormányhatározat 7-es 

cikkének (1) bekezdése meghatározza.  

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, megengedett a nyílt nyilvános területeken 

megszervezhető agrár-élelmiszeripari piacok tevékenysége az egészségügyi védelmi normák 

betartásával. 

10. A 3 számú melléklet 11. cikke a következőképpen módosul:  

11. cikk 

(1 )Az utólag módosított és kiegészített 55/2020-as számú törvény 5. cikke (2) bekezdésének d) 

pontja és (3) bekezdésének f) pontja, a távmunka szabályozásáról szóló utólag módosított és 

kiegészített 81/2018 számú Törvény, a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 53/2003 

számú Munka Törvénykönyv, valamint az utólag kiegészített és módosított, a munkavállalók és a 

munkaadók számára, a SARS-CoV-2 koronavírus terjedése által okozott epidemiológiai helyzet 

összefüggésében nyújtandó támogató intézkedések, valamint a foglalkoztatás növekedésének 

serkentéséről szóló 132/2020 számú Sürgősségi Kormányrendelettel előirásaival összhangban, a 

magánszféra munkáltatói, a központi és helyi hatóságok és intézmények, függetlenül ezek 



finanszírozási és alárendeltségi módjától, valamint az autonóm közművek, az országos vállalatok 

és azon cégek számára, amelyek törzstőkéje teljes egészében vagy részlegesen az állam vagy 

egy-egy közigazgatási-területi egység tulajdonában van, és amelyek alkalmazottainak száma 

meghaladja az 50-et, a jogszabályoknak megfelelően, bevezetődik a távmunkában vagy az 

otthoni munkavégzésben történő munkavégzés.  

 (2) Abban az esetben, ha a tevékenységet a munkavállaló nem végezheti távmunkában vagy 

otthoni munkavégzésben, a tömegközlekedési torlódások elkerülése érdekében az (1) 

bekezdésben szereplő közintézmények, valamint az állami és magán gazdasági szereplők a 

munkarendet úgy szervezik meg, hogy a személyzet olyan csoportokba legyen osztva, amelyek 

legalább egy órás eltéréssel kezdik vagy fejezik be a tevékenységet. 

11. A 3. számú melléklet 13. cikkének (1) bekezdése a következőképpen módosul:  

 13. cikk 

(1) Az 1. cikk 1 și 1^1 pontjában meghatározott intézkedések gyakorlatba ültetését a 

belügyminisztérium követi. 

12. A 3. számú melléklet 13. cikkének (14) bekezdése után egy új bekezdést vezetnek be, a 

(14^1), a következő tartalommal: 

 (14^1) A 6^1  cikkben  meghatározott intézkedések gyakorlatba ültetését  a munkaügyi 

minisztérium követi. 

13. A 3. számú melléklet 13. cikkének (21) bekezdése után egy új bekezdést vezetnek be, a 

(21^1), a következő tartalommal: 

(21^1) A 10^1  cikkben  meghatározott intézkedések gyakorlatba ültetését  a munkaügyi és a 

belügyminisztérium követi.  

II. Cikk 

Az 1. cikkben meghatározott intézkedéseket 2020. november 9-től alkalmazzák.  

 

Miniszterelnök  

LUDOVIC ORBAN 

Ellenjegyzi:  

Marcel Ion Vela belügyminiszter  



az egészségügyi miniszter nevében  

Romică-Andrei Baciu államtitkár 

a közigazgatási, fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter nevében 

Augustin-Cătălin Iapă államtitár 

Victoria Violeta Alexandru munkaügyi és szociális miniszter  

a gazdasági miniszter nevében 

Daniela Nicolescu államtitkár 

 

a szállítási miniszter nevében 

Ionel Scrioșteanu államtitkár 

 

 

 

 


