
Romunija 
V veljavi od: 10. 12. 2021 
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 14 dni karantene (brez izpolnjevanja epidemioloških pogojev) 
 
 Brez karantene: 

- PCT (prebolevnik v zadnjih 180 dneh, cepljen, testiran*) 
- Kratek nujni obisk Romunije za največ 72 ur z negativnim testom* 
- Tranzit 24h 
- Otroci do 12. leta starosti 
- Otroci med 12.-16. letom starosti z negativnim testom* 
- Člani športnih delegacij na podlagi testa* 
- Študenti in dijaki romunskih izobr. ustanov, ki opravljajo izpit(e) 
- Poklicni vozniki tovornih vozil (nad 2,4t) za vstop do 24 ur z 
negativnim testom* 

 
 14 dni karantene (brez izpolnjevanja epidemioloških pogojev) 
 10 dni karantene samo z negativnim testom* 
 Brez karantene: 

- PC  (prebolevnik v zadnjih 180 dneh ali cepljen) 
- Kratek nujni obisk Romunije za največ 72 ur z negativnim testom* 
- Tranzit 24h 
- Otroci do 12. leta starosti 
- Otroci med 12. - 16. letom starosti z negativnim testom* 
- Člani športnih delegacij na podlagi testa* 
- Študenti in dijaki romunskih izobr. ustanov, ki opravljajo izpit(e) 
- Poklicni vozniki tovornih vozil (nad 2,4t) za vstop do 24 ur z negativnim 
testom* 
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 14 dni karantene (brez izpolnjevanja epidemioloških pogojev) 
 10 dni karantene samo z negativnim testom*  
 Brez karantene: 

- PC  (prebolevnik v zadnjih 180 dneh ali cepljen) in neg test* 
- Kratek nujni obisk Romunije za največ 72 ur z negativnim testom* 
- Tranzit 24h 
- Otroci do 12. leta starosti 
- Otroci med 12. - 16. letom starosti z negativnim testom* 
- Člani športnih delegacij na podlagi testa* 
- Študenti in dijaki romunskih izobr. ustanov, ki opravljajo izpit(e) z negativnim testom* 
- Poklicni vozniki tovornih vozil (nad 2,4t) za vstop do 24 ur z negativnim testom* 

 

 

* TESTI V Romuniji so v primeru zahtevanega COVID-19 testa sprejemljivi le PCR testi. Čas testiranja: 
 Potniki iz držav EU/EGP: 72 ur pred vkrcanjem na ladjo/letalo ali vstopom z vozilom 
 Potniki iz tretjih držav: 48 ur pred vkrcanjem na ladjo/letalo ali vstopom z vozilom 

 
Uredba romunskih oblasti: https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2851-hotararea-cnsu-nr-111-din-06-12-2021/file  
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