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NEWSLETTER Nr.4/2022
FORMULARUL DIGITAL DE INTRARE ÎN ROMÂNIA (formularul PLF). Prelungirea stării de alertă.
Conform Ordonanței de urgență nr. 129/2021, cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării
contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19,
cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa
Formularul digital de intrare în România (formularul PLF).
Formularul se completează individual, în format digital, de către fiecare persoană care intră pe teritoriul
României, iar pentru persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să deţină un formular,
acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în ţară.
Prin excepţie de la prevederile referitoare la obligaţia fiecărei persoane de a completa individual formularul, în
cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, acesta poate fi completat de un singur membru adult
pentru toţi membrii familiei, iar pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligaţia revine părinţilor,
tutorelui sau reprezentatului legal.
De asemenea, potrivit proiectulului de modificare a OUG 129/2021, anumite categorii de persoane vor trebui să
completeze formularul o singură dată, prin bifarea opțiunii “personal exceptat” de pe formular. Mai exact, vor
putea aplica noua regulă următoarele categorii:
 piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul
feroviar;
 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 nouă locuri pe
scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
 personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime;
 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;
 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;
 personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai serviciului medical la și din unități
sanitare aflate în afara teritoriului României;
 persoanele care în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o data în 24
de ore.
ATENTIE! 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.
De asemenea, în cazul necompletării formularului PLF, procesul-verbal de constatare și aplicare a contravenției va
trebui să poarte semnătura persoanei care l-a întocmit din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a
municipiului București.
În plus, datele personale colectate cu ocazia completării formularului PLF vor fi stocate pe o perioadă de șase
luni. La expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt distruse automat,
prin utilizarea unor proceduri ireversibile.
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În vederea completării formularului PLF se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în
România denumit SII-FDIR, accesibil de pe portalul www.plf.gov.ro.
Starea de alertă a fost prelungită de Guvern, pentru a acoperi perioada 7 februarie - 8 martie 2022.
Schimbarea majoră față de regulile în vigoare este că restricțiile se raportează numai la pragul de incidență
locală de trei la mie, pragul de unu la mie urmând să dispară. Altă schimbare este că se va putea intra, fără
certificat verde, la magazinele alimentare din mall-uri, dar numai dacă există culoare speciale de acces.
Asadar incepand de luni 7 februarie 2022, accesul în magazinele alimentare din cadrul centrelor sau parcurilor
comerciale, se va putea face și fără certificat verde dacă există culoare speciale pentru acces.
În rest, restricțiile actuale sunt păstrate mai departe de Guvern, dupa cum urmeaza:
 accesul în magazinele nealimentare este permis numai în baza certificatului verde; prin excepție, accesul
este permis și fără certificat verde în magazinele care au suprafața mai mică sau egală cu 200mp, precum
și în farmaciile și benzinăriile din afara centrelor și parcurilor comerciale;
 aceesul în magazinele alimentare este permis fără certificat verde dacă acestea sunt în afara centrelor
sau parcurilor comerciale ori în afara târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor;
 comercianții de produse și prestatorii de servicii trebuie să-și limiteze programul de lucru la intervalul
05:00 - 22:00;
 accesul în clădirile instituțiilor și autorităților publice se face cu certificat verde, regula fiind inclusiv
pentru clădirile private de birouri unde lucrează simultan cel puțin 50 de persoane;
 accesul în unitățile de cazare pentru turiști (hoteluri, pensiuni etc.) este permis numai în baza
certificatului verde;
 locurile de joacă pentru copii pot funcționa la o capacitate de 50%.
Activitatea în baruri, cluburi și discoteci rămâne interzisă în continuare, împreună cu petrecerile private (nunți,
botezuri, mese festive etc.).
Surse:
Ordonanța de urgență nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România;
Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021
privind implementarea formularului digital de intrare în România;
Hotararea nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
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