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Secţiunea a 2-a
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1.Descrierea
situaţiei
actuale

1. Amploarea situaţiei de urgenţă, respectiv manifestarea generalizată a
tipului de risc la nivel naţional .

Epidemia de COVID 19 provocată de virusul SARS-CoV-2 are 
câteva caracteristici specifice, care au fost observate şi consemnate pe 
parcursul evoluţiei acesteia:

- virusul nu a mai afectat organismul uman anterior;
- transmiterea este aerogenă;
- rata de contagiozitate este > 5 pentru varianta Delta, în absenţa măsurilor 

de control;
- perioada de incubaţie este între 2-14 zile;
- nu a fost dezvoltat un antiviral eficient pentru infecţie.

Virusul SARS-CoV-2 poate fi transmis cu uşurinţă de la persoană 
la persoană. Riscul de infecţie depinde foarte mult de răspândirea regională, 
condiţiile de viaţă şi muncă şi, de asemenea, de comportamentul individual 
(respectarea măsurilor de distanţare fizică, de igienă şi protecţia prin purtarea 
măştii).

Interacţiunea în situaţii de risc (cum ar fi contactul apropiat pe o 
perioadă îndelungată) joacă un rol important. în spaţii închise acest lucru 
creşte semnificativ riscul de transmisie, chiar dacă este menţinută o distanţă 
mai mare de 1,5 m. Dacă nu este menţinută o distanţa minimă de 1,5 m fără 
acoperirea gurii şi nasului, de exemplu atunci când grupuri de oameni stau la 
o masă sau în adunări mari, există şi o creştere a riscului transmiterii în spaţii 
deschise.



In acest context, măsurile care şi-au dovedit eficienţa şi eficacitatea 
la nivel mondial sunt cele non-medicale: portul măştii, măsuri igienico- 
sanitare, igiena riguroasă a mâinilor, igiena tusei şi strănutului, menţinerea 
distanţei fizice între indivizi şi izolarea persoanelor infectate.

La nivel global, până la 06.12.2021 au fost înregistrate 266,140.172 
cazuri confirmate de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, din care 5.271.358 
decese.

A

In România, până la data de 05.12.2021 au fost înregistrate 
1,786,036 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, din care 
1,701.727 persoane vindecate şi 57.099 persoane decedate. în absenţa unor 
măsuri atente de diminuarea impactului epidemiei de SARS-CoV-2 este 
foarte probabilă apariţia unor trenduri ascendente de boală. Variantele nou 
apărute ale virusului SARS-CoV-2 sunt considerate a fi îngrijorătoare din 
cauza mutaţiilor care au condus la o transmisibilitate crescută şi la 
deteriorarea situaţiei epidemiologice în zonele în care acestea s-au stabilit 
recent.

La 26 noiembrie 2021, OMS a desemnat varianta B.1.1.529 o 
variantă de îngrijorare, denumită Omicron, la sfatul Grupului Consultativ 
Tehnic al OMS pentru Evoluţia Virusurilor (TAG-VE). Această decizie s-a 
bazat pe dovezile prezentate TAG-VE că Omicron are mai multe mutaţii care 
pot avea un impact asupra modului în care se comportă, de exemplu, asupra 
cât de uşor se răspândeşte sau asupra severităţii bolii pe care o provoacă, lată 
un rezumat a ceea ce se ştie în prezent.

- Cunoştinţe actuale despre Omicron:
Cercetătorii din Africa de Sud şi din întreaga lume efectuează studii 

pentru a înţelege mai bine multe aspecte ale Omicron şi vor continua să 
împărtăşească concluziile acestor studii pe măsură ce vor deveni disponibile.

- Transmisibilitate:
Nu este încă clar dacă Omicron este mai transmisibil (de exemplu, 

se răspândeşte mai uşor de la persoană la persoană) în comparaţie cu alte 
variante, inclusiv Delta. Numărul de persoane testate pozitiv a crescut în 
zonele din Africa de Sud afectate de această variantă, dar studii 
epidemiologice sunt în curs de desfăşurare pentru a înţelege dacă este din 
cauza Omicron sau a altor factori.
- Severitatea bolii:

Nu este încă clar dacă infecţia cu Omicron cauzează o boală mai 
severă în comparaţie cu infecţiile cu alte variante, inclusiv Delta. Datele 
preliminare sugerează că există rate în creştere de spitalizare în Africa de 
Sud, dar acest lucru se poate datora creşterii numărului total de persoane 
care se infectează, mai degrabă decât rezultatul unei infecţii specifice cu 
Omicron. în prezent, nu există informaţii care să sugereze gă^ff^topiele



asociate cu Omicron sunt diferite de cele ale altor variante. Infecţiile 
raportate iniţial au fost în rândul studenţilor - indivizi mai tineri care au 
tendinţa de a avea o boală mai uşoară - dar înţelegerea nivelului de 
severitate al variantei Omicron va dura de la câteva zile la câteva 
săptămâni. Toate variantele de COVID-19, inclusiv varianta Delta, care 
este dominantă la nivel mondial, pot provoca boli severe sau deces, în 
special pentru persoanele cele mai vulnerabile şi, prin urmare, prevenirea 
este întotdeauna esenţială.

Având în vedere analiza prezentată mai sus privind apariţia unei noi 
tulpini ale virusului SARS-CoV-2 şi ţinând cont de evoluţia numărului de 
cazuri noi confirmate zilnic cu virusul SARS-CoV-2 atăt pe plan local şi în 
special European, putem concluziona că la momentul actual se impune 
adoptarea unor măsuri de prudenţă şi urmărire a cazurilor noi apărute.

Pentru a controla răspândirea şi impactul variantelor emergente 
SARS-CoV-2 cu transmisibilitate crescută şi având în vedere numărul mare 
de români aşteptaţi să revină în ţară în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru 
protejarea populaţiei şi facilitarea liberei circulaţii, în contextul apariţiei şi 
extinderii noii tulpini Omicron, este necesar să se aplice măsuri noi de 
prevenţie, iar în acest sens propunem utilizarea formularului digital de intrare 
în România pentru absolut toate persoanele, atât străini, cât şi cetăţeni 
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 ţară, precum şi terestru. Formularele digitale sunt utilizate 
de autorităţile de sănătate publică pentru a facilita urmărirea contacţilor în 
cazul în care călătorii sunt expuşi la o boală infecţioasă în timpul călătoriei 
cu avionul, nava (croaziera/feribot), calea ferată, autobuzul sau automobilul. 
Informaţiile pe care călătorii le furnizează în formularul digital de intrare în 
România pot fi folosite de autorităţile de sănătate publică din ţările de 
destinaţie pentru a contacta rapid călătorii, cu scopul de a proteja sănătatea 
călătorilor şi a contactelor acestora, precum şi de a preveni răspândirea 
ulterioară a bolii.

Este de importanţă aplicarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 
2017/253 în ceea ce priveşte instituirea unui sistem de formulare digitale de 
localizare a pasagerilor ca parte a procedurilor de notificare a alertelor în 
cadrul sistemului de avertizare timpurie şi răspuns instituit în legătură cu 
ameninţările transfrontaliere grave la adresa sănătăţii

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 şi au fost în contact strâns cu un 
pasager infectat, care a completat, de asemenea, un PLF, deoatecşfschimbul



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 şi 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 şi eficient de date cu caracter 
personal colectate printr-un formular de localizare a pasagerilor („ PUF’’)" 
între autorităţile competente ale sistemului de avertizare timpurie şi de 
răspuns („EWRS”) ale statului membru.

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem concluziona că măsurile 
instituite pentru diminuarea impactului epidemiei de SARS-CoV-2 trebuiesc 
să fie în corelare cu progresele înregistrate în controlul efectelor acesteia. 

Astfel, se impune:
- continuarea coordonării integrate şi unitare a modului de aplicare pe întreg 

teritoriul naţional a măsurilor de limitare, combatere şi control al infecţiei cu 
virusul SARS-CoV-2;

- întărirea acţiunilor de verificare a documentelor sanitare, în punctele de 
intrare în ţară, emiterea deciziilor de carantină şi urmărirea respectării 
acestora;

- menţinerea/adaptarea măsurilor de prevenire şi combatere a transmiterii 
virusului prin aplicarea formularului digital de intrare în România la trecerea 
prin frontiera de stat;

1^ Acte 
comunitare în 
cauză

Decizia nr. 1082/2013/UE, precum şi 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 şi eficient de date cu caracter personal colectate 
printr-un formular de localizare a pasagerilor („ PLF’')

2. Schimbări 
preconizate

A

In contextul situaţiei prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind implementarea în România a 
formularului digital de intrare în România .

Prin prezentul act normativ se propune:
In vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul 

SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu 
cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au 
obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în 
continuare formular,

A

In vederea completării formularului digital de intrare în România se 
utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în 
România, denumit în continuare SII-FDIR.

SII-FDIR este compus din:

;/



a) aplicaţia web pentru completarea/descărcarea formularului, 
accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro;

b) serviciul web de validare a formularului prin citirea CNPIa 
numărului documentului de călătorie completat cu ajutorul aplicaţiei web 
menţionate la Ut. a);

c) servicii de securitate cibernetică asociate.
SII-FDIR se află în administrarea operaţională a Ministerului Sănătăţii, 

în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea şi alertarea timpurie 
privind transmiterea bolilor, şi este dezvoltat, implementat şi administrat din 
punct de vedere tehnic, de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza 
cerinţelor operaţionale furnizate de către Ministerul Sănătăţii, în acord cu 
prevederile legale în vigoare.

Setul de date cu caracter personal şi informaţiile cu privire la călătorie 
solicitate de SII-FDIR, sunt prevăzute în formularul din anexa la ordonanţă.

Alte tipuri de date sau informaţii cu privire la călătorie, solicitate de 
SII-FDIR, se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, directorului 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ministrului afacerilor intern, după 
caz.

Datele şi informaţiile pe care persoanele le furnizează în formular, 
sunt folosite de autorităţile şi instituţiile publice de sănătate publică din 
România, pentru a identifica rapid persoanele care au intrat în contact cu o 
persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a proteja sănătatea 
acestora, precum şi de a preveni răspândirea ulterioară a COVID-19.

Aplicaţia web pentru completarea/descărcarea formularului, accesibilă 
de pe portalul web plf.gov.ro permite:

a) completarea, în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de 
intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei web 
plf.gov.ro:

b) serviciul web de validare a formularului prin citirea CNP/a 
numărului documentului de călătorie cu ajutorul aplicaţiei web menţionate la 
lit. a);

c) colectarea şi schimbul de date între MS, MAI, STS, DSP si INSP 
în gestionarea efectelor generate de pandemia de COVID-19, pe teritoriul 
României.

Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română în 
punctele de trecere a frontierei verifică existenţa formularului prin citirea 
CNP a numărului documentului de călătorie de pe actul de 
identitate/documentul de călătorie prezentat de persoana care doreşte să intre 
pe teritoriul României, prin integrarea serviciului web în sistemul informatic 
al Poliţiei de Frontieră Română şi transmite către SII-FDIR data şi ora intrării 
persoanei pe teritorul României. în contextul verificării de c^t^^pojjţiştii de

ţ 1. te Jli



frontieră a existenţei formularului, potrivit dispoziţiilor legale incidente în 
materia controlului la trecerea frontierei de stat (în special art.18 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.10512001 privind frontiera de stat a 
României)y prin „document de călătorie” se înţelege paşaportul, alte 
documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de autorităţile 
române, precum şi alte documente pentru trecerea frontierei de stat eliberate 
de autorităţile străine, recunoscute sau acceptate de statul român, potrivit 
legii.

A

In vederea implementării formularului, SII>FDIR se interconectează cu 
serviciul pus la dispoziţie de Direcţia Evidenţa Populaţiei şi Administrarea 
Bazei de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru validarea 
datelor introduse în SII-FDIR, şi cu aplicaţia informatică „Corona-forms”, 
pentru corelarea informaţiilor privind persoanele infectate cu virusul SARS- 
CoV-2.

Formularul se completează individual, în format digital, de către 
fiecare persoană care intră pe teritoriul României în condiţiile din ordonanţă 
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 sau în maxim 24 de ore de la intrarea în ţară.

Nerespectarea obligaţiei de completare a formularului digital în termen 
de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 2000 la 3000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la alin.(l) se fac, pe baza datelor şi informaţiilor 
furnizate de SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcţiilor de sănătate 
publică împuternicit să efectueze activităţi de inspecţie sanitară de stat.

Prin excepţie de la aceste prevederi, în cazul familiilor care călătoresc 
împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru 
toţi membrii familiei.

De asemenea, pentru minorii care intră pe teritoriul României, 
obligaţia de a completa formularul revine părinţilor, tutorelui sau 
reprezentatului legal.

După completarea, generarea şi descărcarea formularului, în interfaţa 
web de utilizare a aplicaţiei menţionate , nu sunt reţinute date sau informaţii 
cu privire la formular.

Astfel, măsurile luate prin această ordonanţă de urgenţă 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 şi evoluţia pandemiei de COVID-19 nu reprezintă 
aspecte/împrejurări ce pot fi caracterizate prin certitudine, elen^^^J^.



influenţează aceste etape de desfăşurare nefiind predictibile/cuantificabile.
Nu în ultimul rând măsurile prevăzute în proiectul de Ordonanţă de 

Urgenţă a Guvernului au ca temei legal dispoziţiile Legii nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Astfel, prin prezentul act normativ sunt implementate măsurile 
prevăzute de Legea nr. 55/2020 prin stabilirea formelor concrete pe care le 
îmbracă aceste măsuri specifice ce pot fi~ădoptate pe perioada stării~d^lertă. 
Aceste forme concrete, diferă de la o perioadă la alta în funcţie de dinamica 
crizei epidemiologice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic 
prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se realizează cu 
respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii 
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 
2016/679, precum şi a altor prevederi legale naţionale 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 condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se 
adresează direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti. Cererea se transmite la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor 
Interne sau la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în situaţia în care, în 
urma evaluării primare, se constată că soluţionarea cererii este posibilă doar 
după informarea acesteia.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe o perioada de 15 zile de la 
data completării formularului. Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu 
caracter personal nu poate fi realizată, iar la expirarea acestei perioade ele 
sunt distruse prin utilizarea unor proceduri ireversibile.

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 ulterioare, indică 
necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă 
determinată de răspândirea noului coronavirus.

Dispoziţiile prezentului act normativ nu încalcă prevederile art. 115 alin 
6 din legea fimdamentală, întrucât nu se dispun măsuri de restrângere a 
drepturilor sau a libertăţilor. Cerinţele operaţionale de dezvoltare şi 
implementare sunt specificaţii funcţionale în baza cărora este dezvoltat şi 
implementat sistemul.

3. Alte 
informaţii

s* A
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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
Impact financiar, 
plus/minus din care:3
buget de stat
bugete locale
Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor 
bugetare

4

Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

5

Calcule detaliate privind 
fundamentarea6
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare

7 Proiectul de act normativ nu are impact direct asupra 
bugetului general consolidat.Alte informaţi

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
prezentului act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
prezentului act normativ;________

Măsurile cuprinse în prezentul act normativ nu presupun 
modificarea şi/sau completarea ordinelor în vigoare, ale 
miniştrilor de resort pentru stabilirea condiţiilor în care 
se pot desfăşura activităţile/măsurile permise.



b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.
V. Compatibilitatea prezentului 
act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice.

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2, Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
sistemul informatic prezenta ordonanţă de urgenţă se 
realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului UE 2016/679, precum şi a altor 
prevederi legale naţionale incidente în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne 
şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prelucrează 
date cu caracter personal, în calitate de operatori 
asociaţi, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu 
responsabilităţile stabilite prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă.

A

In termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii 
transmite Serviciului de TelecomunicaJiL^^eciale 
cerinţele operaţionale de dezvoltare şi/iî^Se5^are a 
SII-FDIR, precum şi politica de prel]igt^^4aJI®â^\cu



caracter personal prin intermediul SII-FDIR, iar în 
termen de 3 zile de la primirea cerinţelor operaţionale, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va implementa 
SII-FDIR..

Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor 
prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu 
prerucrările~~de~~dăte cu caracter personal realizate~în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se adresează 
Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene sau a 
Municipiului Bucureşti.

Datele cu caracter personal prevăzute în 
ordonanţă sunt stocate pe o perioada de 15 zile de la data 
completării formularului. Pe perioada stocării, ştergerea 
datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La 
expirarea perioadei prevăzute de 15 zile, datele cu 
caracter personal aferente fiecărui formular sunt distruse 
în mod ireversibil.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte 
organisme implicate

Prezentul 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 
prezentului act normativ

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei

Măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor 
menţionate în proiectului de Ordonanţă jJe^ţgenţă a

tai)



publice locale, în situaţia în 
care prezentul act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în 
condiţiile 
Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Guvernului sunt corelate cu anexa nr. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1242/2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 
decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19

Hotărârii

3. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente

Prezentul 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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul 
prezentului act normativ prin avizul nr. 995/2021.

Prezentul act normativ ţine seama de măsurile 
adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă nr. 112/07.12.2021 privind 
propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor 
necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

6. Alte informaţii



Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
prezentului act normativ

Prezentul act normativ se încadrează în prevederile art. 
7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată.

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
prezentului act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor 
diversităţii biologice

sau

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în 
aplicare a prezentului act 
normativ 
autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi/sau locale 
- înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente

. f*

de către

2, Alte informaţii



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind implementarea formularului digital de intrare 
în România, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.
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