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Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România 
 

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea 

situaţiei actuale 

 

 

I. Amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a 

tipului de risc la nivel național 

 

Virusul SARS-CoV-2 poate fi transmis cu ușurință de la persoană la persoană. 

Riscul de infecție depinde foarte mult de răspândirea regională, condițiile de viață 

și muncă și, de asemenea, de comportamentul individual (respectarea măsurilor 

de distanțare fizică, de igienă și protecția prin purtarea măștii). Varianta Omicron 

depășește rapid ca răspândire varianta Delta în țările cu transmitere. comunitară. 

Severitatea infecției cu varianta Omicron pare mai mică decât cea a infecției cu 

Delta, însă transmiterea crescută poate pune o presiune suplimentră asupra 

sistemelor de sănătate și poate duce la o morbiditate semnificativă, în special în 

populațiile vulnerabile 

În acest context, măsurile care și-au dovedit eficiența și eficacitatea la nivel 

mondial sunt cele non-medicale: portul măștii, măsuri igienico-sanitare, igiena 

riguroasă a mâinilor, igiena tusei și strănutului, menținerea distanței fizice între 

indivizi și izolarea persoanelor infectate. 

La nivel global, până la 01.02.2022 au fost înregistrate 381.814.287 cazuri 

confirmate de infecție cu virusul SARS-CoV-2, din care 5.689.026 decese. 

În România, până la data de .01.02.2022 au fost înregistrate 2.256.543 cazuri 

de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, din care 1.919.254 persoane 

vindecate și 60.122 persoane decedate. În absența unor măsuri atente de 

diminuarea impactului epidemiei de SARS-CoV-2 este foarte probabilă apariția 

unor trenduri ascendente de boală. Variantele nou apărute ale virusului SARS-



 

 

CoV-2 sunt considerate a fi îngrijorătoare din cauza mutațiilor care au condus la 

o transmisibilitate crescută și la deteriorarea situației epidemiologice în zonele în 

care acestea s-au stabilit recent. 

Pentru a controla răspândirea și impactul variantelor emergente SARS-CoV-2 

cu transmisibilitate crescută și având în vedere numărul mare de români care au 

tranzitat frontiera de stat in ultima perioadă, în contextul apariţiei şi extinderii noii 

tulpini Omicron, este necesar să se aplice măsuri prevenție, iar în acest sens a 

fost implementat formularul digital de intrare în România pentru absolut toate 

persoanele, atât străini, cât și cetățeni români, care intră în România prin aer 

(toate zborurile, inclusiv cele private) sau pe mare (numai navele de croazieră) 

completează un formular digital, înainte de a intra în țară, precum și terestru. 

Formularele digitale sunt utilizate de autoritățile de sănătate publică pentru a 

facilita urmărirea contacților în cazul în care călătorii sunt expuși la o boală 

infecțioasă în timpul călătoriei cu avionul, nava (croaziera/feribot), calea ferată, 

autobuzul sau automobilul. Informațiile pe care călătorii le furnizează în formularul 

digital de intrare în România sunt folosite de autoritățile de sănătate publică din 

țările de destinație pentru a contacta rapid călătorii, cu scopul de a proteja 

sănătatea călătorilor și a contactelor acestora, precum și de a preveni răspândirea 

ulterioară a bolii. 

Având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1212 a Comisiei care 

a modificat în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 a Comisiei 

pentru a permite schimbul de date cu caracter personal ale persoanelor care au 

completat un PLF și au fost în contact strâns cu un pasager infectat, care a 

completat, de asemenea, un PLF, deoarece schimbul de astfel de date este, de 

asemenea, necesar pentru o urmărire eficientă a contactelor în urma identificării 

unui caz pozitiv de COVID-19, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 

1082/2013/UE, precum și de Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/858 a 

Comisiei a modificat Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 prin stabilirea 

unei infrastructuri tehnice menite să permită schimbul sigur, în timp util și eficient 

de date cu caracter personal colectate printr-un formular de localizare a 

pasagerilor („ PLF”) între autoritățile competente ale sistemului de avertizare 

timpurie și de răspuns („EWRS”) ale statului membru. Astfel  pentru aplicarea 

măsurilor de prevenire și combatere a transmiterii virusului s-a implementat 

formularul digital de intrare în România la trecerea prin frontiera de stat. In 

aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului 129/2021 privind implementarea 

formularului digital în România s-a constatat faptul că unele articole sunt greoaie 

în punerea în aplicare, fapt ce impune realizarea unor corecții care să aducă 

clarificări în aplicarea coerenta acestei ordonanțe, cum ar fi largirea termenului 

până la 72 de ore în care o persoană poate să completeze s-au exceptarea unor 

persoane care din punct de vedere a profesiei pe care o practică, zilnic intră și ies 

de pe teritoriul României, ceea ce face ca aceste persoane să completeze de mai 

multe ori în 24 de ore formularul. 



 

 

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem concluziona că măsurile instituite 

pentru diminuarea impactului epidemiei de SARS-CoV-2 necesită să fie în 

corelare cu progresele înregistrate în controlul efectelor acesteia, măsuri ce nu 

pot fi amânate și care trebuie adoptate urgent, mai ales că la data de 01.02.2022 

au fost înregistrate 40.018 cazuri cu infecție SARS-C0V-2. Datele actuale 

sugerează că pentru varianta Omicron, la fel ca și în cazul celorlalte variante ale 

SARS-CoV-2, severitatea infectiei cu Omicron crește odată cu vârsta și în 

prezența unor afecțiuni medicale subiacente. 

La acest moment se impun următoarele : 

- continuarea coordonării integrate și unitare a modului de aplicare pe întreg 

teritoriul național a măsurilor de limitare, combatere și control al infecției cu virusul 

SARS-CoV-2; 

- întărirea acțiunilor de verificare a documentelor sanitare, în punctele de intrare 

în țară, emiterea deciziilor de carantină și urmărirea respectării acestora; 

- menținerea/adaptarea măsurilor de prevenire și combatere a transmiterii 

virusului prin aplicarea formularului digital de intrare în România la trecerea prin 

frontiera de stat 

- aplicare urgentă de modalități în completarea cu ușurință a formularului digital 

de intrare în România; 

 

11. Acte 

comunitare în 

cauză 

 

Decizia nr. 1082/2013/UE, precum și de Decizia de punere în aplicare (UE) 

2021/858 a Comisiei a modificat Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 prin 

stabilirea unei infrastructuri tehnice menite să permită schimbul sigur, în timp util 

și eficient de date cu caracter personal colectate printr-un formular de localizare 

a pasagerilor („ PLF”)  

2. Schimbări 

preconizate 

  În contextul situațiilor prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România 
Principalele actualizări sunt: 
În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul  
SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, 
persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, 
denumit în continuare for mular, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe 
teritoriul României 
Persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de 
călătorie emis de statul român au obligația introducerii în formularul menționat a 
codului numeric personal (CNP), iar persoanele care folosesc la intrarea pe 
teritoriul României un document de călătorie emis de un alt stat, recunoscut la 
nivel national, au obligația introducerii în formular a seriei și numărului 
documentului de călătorie utilizat. 
Aplicaţia web permite: 
a) completarea, în format digital, a formularului prin accesarea adresei web 

plf.gov.ro; 

b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării; 



 

 

c) colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică 

judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică;  

d) completarea declarației pentru persoanele exceptate, conform prevederilor 

prezentei ordonanțe. 

Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliția de Frontieră Română, în punctele de 
trecere a frontierei asigură verificarea existenței formularului prin citirea codului 
numeric personal (CNP)/a seriei și numărului documentului de călătorie 
/documentul de călătorie utilizat de persoana care dorește să intre pe teritoriul 
României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul 
informatic al Poliției de Frontieră Române, și transmiterea către SII-FDIR a 
următoarelor date la momentul intrării în România: nume și prenume, CNP, data 
nașterii, seria și numărul documentului de călătorie, țara care a emis documentul 
de călătorie, denumirea punctului de trecere a frontierei, data și ora intrării 
persoanei pe teritoriul României. În situația în care, din diverse motive, persoanele 
renunță la călătorie, ulterior, intrării în România, Poliția de Frontieră transmite prin 
același serviciu web datele cu privire la renunțarea la călătorie 
 Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi 

îndeplinită în cazul introducerii în formular de date de identitate eronate sau 

incomplete. 

Prin excepţie de la obligația completării formularului următoarele categorii de 
personal au obligația de a completa formularul, o singură dată la intrarea în țară, 
prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular: 

a) Piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii 

de locomotivă și personalul feroviar; 

b) Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare 

de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii 

autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 

conducătorului, care asigură transport de persoane; 

c) Personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a 

platformelor maritime,, 

d) personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul 

de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă 

a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat; 

e) c) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a 
persoanelor urmărite internațional și a celor transferate în vederea 
continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

f) d) personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai 
serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului 
României. 

g) Persoanele care în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează 
frontiera de stat cel puțin o data în 24 de ore; ” 

 



 

 

 În cazul în care persoanele menționate  nu se mai încadrează în excepția 
prevăzută de prezentul articol, acestea au obligația de a șterge din SII-FDIR 
formularul completat conform celor prezentate mai sus.  
În situația în care, în urma verificărilor efectuate cu angajatorii de către direcțiile 
de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti în SII-FDIR privind 
persoanele care au bifat opțiunea personal exceptat, se constată că persoanele 
care au completat formular prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular 
și nu se încadrează în excepțiile prevăzute reprezentanții direcțiilor de sănătate 
publică județene și a municipiului Bucuresti dezactivează formularele și 
înștiințează persoanele despre dezactivarea acestora 
Prin derogare de la prevederile referitoare la obligația fiecărei persoane de a 

completa individual formularul, pentru persoanele urmărite internațional și 

transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, care intră pe teritoriul României, obligația revine polițiștilor care 

răspund de misiunea de escortare. La completarea formularului, la rubrica 

destinată adresei de domiciliu/adresei temporare se înscrie locul de deținere unde 

va fi predată persoana.” 

 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti și 
Institutul Naţional de Sănătate Publică prelucrează date cu caracter personal, 
în calitate de operatori asociaţi, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu 
responsabilităţile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 
.......................... 
Datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 
6 luni de la data completării formularului. Accesul la aceste date se face de 
către entităţile prevăzute în proiectul de ordonanță. Pe perioada stocării, 
ştergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea 
perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt 
șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.” 
Prin excepție de la prevederi datele cu caracter personal prevăzute în anexă 
sunt stocate pe o perioadă de 15 zile de la data completării formularului pentru 
persoanele care la momentul intrării pe teritoriul României, conform SII-FDIR, 
aveau formularul completat conform condițiilor prevăzute de prezenta 
ordonață. Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu caracter personal nu poate 
fi realizată. La expirarea perioadei de 15 zile, datele cu caracter personal 
aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri 
ireversibile.” 
Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de 

a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la 

intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 

lei la 3.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la 

alin. (1) se realizează, pe baza datelor şi informaţiilor din SII-FDIR, de către 

personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului 

Bucureşti, împuternicit să efectueze activităţi de inspecţie sanitară de stat. 



 

 

Procesul verbal de constatare și aplicare a contravenției poartă semnatura 

persoanei care l-a întocmit din cadul direcției de sănătate publică județene sau a 

municipiului București.  

Contravenţiei prevăzute îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu excepția prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la menționarea în procesul 
verbal a locului în care a fost săvârșită fapta. 
Prin derogare de la prevederile art. 32, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 
plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de 
aplicare a sancţiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are 
sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București 
emitentă a procesului verbal.” 
 
 Se introduce Centrul de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4 din OUG 
nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului 
european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al 
Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, asigură 
suport pentru utilizatorii SII-FDIR la numărul de telefon 0214144425 sau pe 
baza Formularui pentru semnalarea problemelor legate de completarea/ 
generarea/ verificarea/ ștergerea formularului digital de intrare în România, 
disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății. 
(2) Modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul 
Centrului de preluare apeluri prevăzut la se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi 
al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
Pentru a ține legătura cu cetățenii prin Centrul de preluare a apelurilor prevăzut 
la art. 4 din OUG nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera 
circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare, asigurăm suport pentru utilizatorii SII-FDIR la numărul de telefon 
0214144425 sau pe baza Formularui pentru semnalarea problemelor legate de 
completarea/ generarea/ verificarea/ ștergerea formularului digital de intrare în 
România, disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății. Menționăm că prin 
acest centru vom asigura suport pentru ambele sisteme informatice atât SII-FIDR 
cât și pentr SII-CDC.  
Modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de 
preluare apeluri prevăzut se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, 
ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al directorului 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele 
prevăzute la art. 21 alin.(1) din proiectul de ordonanță au obligația de a 
completa formularul, prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe 
formular, o singură dată, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul 
României, respectiv în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul 
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României, în cazul în care s-au prezentat în punctul de trecere a frontierei 
fără să dețină un formular 
     Datele cu caracter personal ale persoanelor specificate nu fac obiectul 
colectarării de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti și Institutul Naţional de Sănătate Publică și sunt stocate pe toată durata 
de aplicare a prezentei ordonanțe. În cazul în care aceste persoane nu se mai 
încadrează în excepția prevăzută, acestea au obligația de a șterge din SII-FDIR 
formularul completat.  
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti și 
Institutul Naţional de Sănătate Publică prelucrează date cu caracter personal, în 
calitate de operatori asociaţi, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu 
responsabilităţile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
       Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic prevăzut la 
art. 1 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență se realizează cu respectarea 
dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, precum și a altor 
prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter 
personal.  
     Astfel, pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 
2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în 
condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează direcțiilor de sănătate 
publică județene sau a municipiului București. Cererea se transmite la Ministerul 
Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne sau la Serviciul de Telecomunicații 
Speciale în situația în care, în urma evaluării primare, se constată că soluționarea 
cererii este posibilă doar după informarea acesteia. 
      Datele cu caracter personal prevăzute în anexa la ordonanță sunt stocate pe 
o perioadă de 6 luni de la data completării formularului.. Pe perioada stocării, 
ştergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei 
de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt distruse 
automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile. Prin excepție de la prevederile 
anterioare datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o 
perioadă de 15 zile de la data completării formularului pentru persoanele care la 
momentul intrării pe teritoriul României, conform SII-FDIR, aveau formularul 
completat conform condițiilor prevăzute de prezenta ordonață. Pe perioada 
stocării, ştergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea 
perioadei de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt 
distruse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.”.” 
 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizează, pe 
baza datelor şi informaţiilor din SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcţiilor 
de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, împuternicit să 
efectueze activităţi de inspecţie sanitară de stat. Procesul verbal de constatare și 
aplicare a contravenției poartă semnatura persoanei care l-a întocmit din cadul 
direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București. Contravenţiei 
prevăzute îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 



 

 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția prevederilor 
art. 16 alin.(1) referitoare la menționarea în procesul verbal a locului în care a fost 
săvârșită fapta. 
 Prin exceptie de la prevederile art. 32, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, plângerea 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul direcția 
de sănătate publică județeană sau a municipiului București emitentă a procesului 
verbal.” 
        Astfel, măsurile luate prin această ordonanță de urgență se circumscriu 
principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile, 
iar măsurile care presupun limitarea exercitării unor drepturi şi libertăţi 
fundamentale sunt luate în scopul asigurării unei protecţii adecvate a dreptului la 
viaţă, la integritate fizică şi psihică şi la ocrotirea sănătăţii.  
         Mai mult, apariţia și evoluţia pandemiei de COVID-19 nu reprezintă 
aspecte/împrejurări ce pot fi caracterizate prin certitudine, elementele ce 
influenţează aceste etape de desfăşurare nefiind predictibile/cuantificabile.  
         Nu în ultimul rând măsurile prevăzute în proiectul de Ordonanță de Urgență 
a Guvernului au ca temei legal dispozițiile Legii nr. 55/2020, cu modificările și 
completările ulterioare. 
         Astfel, prin prezentul proiect sunt implementate măsurile prevăzute de 
Legea nr. 55/2020 prin stabilirea formelor concrete pe care le îmbracă aceste 
măsuri specifice ce pot fi adoptate pe perioada stării de alertă. Aceste forme 
concrete, diferă de la o perioadă la alta în funcție de dinamica crizei 
epidemiologice, mai ales că varianta nou Omicron are un grat foarte mare de 
contagiozitate.      

 

3. Alte 

informaţii 

 

Evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, indică 

necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată 

de răspândirea noului coronavirus.          

     Dispozițiile prezentului act normativ nu încalcă prevederile art.115 alin 6 din 

legea fundamentală, întrucât nu se dispun măsuri de restrângere a drepturilor sau 

a libertăților. Cerințele operaționale de dezvoltare și implementare sunt specificații 

funcționale în baza cărora este dezvoltat și implementat sistemul. 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

  



 

 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

  

22. Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

  

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 

Media pe 5 ani 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1

. 

Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

   (i) contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

2

. 

Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: 

a) buget de stat, din acesta:  

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 



 

 

3

. 

Impact financiar, plus/minus 

din care: 

- - - - - - 

buget de stat - - - - - - 

bugete locale - - - - - - 

4

. 

Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor  

bugetare  

- - - - - - 

5

. 

Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

- - - - - - 

6

. 

Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7

. 
 Alte informaţi 

Proiectul de act normativ nu are impact direct asupra bugetului 

general consolidat. 

 

Secţiunea a 5-a -  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Actualizarea ORDINULUI nr. 1.116/98/M.134/33/2021 

privind aprobarea modului de funcționare, componența și 

procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru 

utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare și 

verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19. 

 

1¹. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.  Alte informaţii Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul 

informatic prezenta ordonanță de urgență se realizează cu 

respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere 

în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, precum și a 

altor prevederi legale naționale incidente în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal. 

Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și 

Serviciul de Telecomunicații Speciale prelucrează date cu 

caracter personal, în calitate de operatori asociați, prin 

intermediul SII-FDIR, în conformitate cu  responsabilitățile 

stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor 

prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu 

prelucrările de date cu caracter personal realizate în 

condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează 

Direcțiilor de Sănătate Publică Județene sau a Municipiului 

București.  

Datele cu caracter personal prevăzute în OUG sunt 

stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării 

formularului. Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu 

caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea 

perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente 

fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor 

proceduri ireversibile.” 

Prin excepție de la prevederile de mai sus datele cu 

caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o 

perioadă de 15 zile de la data completării formularului 

pentru persoanele care la momentul intrării pe teritoriul 

României, conform SII-FDIR, aveau formularul completat 

conform condițiilor prevăzute de prezenta ordonață. Pe 

perioada stocării, ştergerea datelor cu caracter personal nu 

poate fi realizată. La expirarea perioadei de 15 zile, datele 

cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse 



 

 

automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile. În 

concluzie datele pentru formularele completate corect vor fi 

sterse la expirarea perioadei de 15 zile, datele cu caracter 

personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin 

utilizarea unor proceduri ireversibile. Pentru formularele 

incomplete datele pentru persoanele respective sunt 

stocate 6 luni ca dovada a necompletarii corecte a acestuia  

în eventualitatea în care persoana respectiv contestă în 

instanță contravenția primită. 

 

 

Secţiunea a 6-a  -  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor 

menționate în proiectu de Ordonanță de Urgență a 

Guvernului sunt corelate cu anexa 3 din Hotărârea de 

guvern nr. 34 din 6 ianuarie 2022 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

5.  Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

 

. 

 

 

 

 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ ține seama de măsurile adoptate 

prin HOTĂRÂREA nr. 6 din 04.02.2021 a CNSU privind 

aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc 

epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei 

asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, 

suplimentarea stocurilor de urgență cu produse, materiale 

și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare 

și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul 

pandemiei de COVID-19. 

 

Secţiunea a 7-a –  
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ se încadrează în prevederile art. 

7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

 

3. Alte informaţii 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secţiunea a 8-a  -  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente  

 

2. Alte informaţii 

 

 

 

Față de cele menționate mai sus, a fost promovat proiectul de Ordonanță de Urgență a 

Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România, pe care îl propunem spre adoptare 

Guvernului. 

Ministerul Sănătății 

Ministru 

 

Prof.univ.dr.Alexandru RAFILA 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministru 

 

Lucian Nicolae BODE 

 Serviciului de Telecomunicații Speciale 

                             Director 

 General-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN 

 
 

Avizăm favorabil: 

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii 

 

Sorin Mihai GRINDEANU 

 

Ministerul Justiției, 

Ministru 

       Marian-Cătălin PREDOIU 

 

Ministerul Afacerilor Externe 

Ministru 

Bogdan AURESCU 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Președinte 

Ancuța Gianina OPRE 


