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6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: Documentul a fost transmis Parlamentului European și 

Consiliului la 19.03.2021. 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport: Comisia pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (ENVI); comisie sesizată pentru aviz: Comisia pentru dezvoltare 

(DEVE); Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE); Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

(IMCO), Comisia pentru transport și turism (TRAN), Comisia pentru cultură și educație (CULT), 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). A se vedea și fișa  „OEIL”. 

 

1. CONTEXT 

Pentru a încetini răspândirea coronavirusului și pentru a proteja sănătatea și bunăstarea tuturor 

cetățenilor europeni, a fost necesară luarea unor măsuri în ceea ce privește restricțiile de 

călătorie. Comisia Europeană a depus toate eforturile pentru a permite oamenilor să se poată 

întâlni cu prietenii și familia, și pentru ca libera circulație a cetățenilor, bunurilor și serviciilor să 

fie asigurată. 

În vederea respectării măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului, călătorilor din UE li s-

a solicitat să furnizeze diverse documente, cum ar fi adeverințe medicale, rezultate ale 

testelor sau declarații. Astfel, lipsa unor formate standardizate a dus la apariția unor probleme în 

ceea ce privește deplasarea călătorilor în UE.  

Comisia Europeană a colaborat cu statele membre  prin intermediul rețelei de e-sănătate care este 

o rețea voluntară prin care autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea se pot conecta în 

scopul pregătirii interoperabilității adeverințelor de vaccinare. 

https://ec.europa.eu/info/topics/environment_en
https://ec.europa.eu/info/topics/environment_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_129_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0129&l=en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_ro
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La 19 ianuarie 2021 a.c., Comisia a adoptat o comunicare prin care sunt stabilite acțiunile care 

sunt necesare în scopul evitării unui al treilea val. Astfel, toate călătoriile care sunt neesențiale 

trebuie să fie puternic descurajate până când situația epidemiologică s-a ameliorat considerabil.  

Restricțiile privind călătoriile trebuie să fie proporționale și nediscriminatorii, iar testarea 

călătorilor trebuie menținute, conform cu reglementările recomandării Consiliului din octombrie 

2020, privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de 

Covid-19, care este bazată pe propunerea Comisiei adoptată la 4 septembrie 2020 a.c. 

De asemenea, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă de stabilire a unui cadru 

comun pentru o adeverință electronică verde și o propunere complementară pentru a se asigura 

că adeverința electronică verde li se eliberează și resortisanților țărilor terțe care își au 

reședința în statele membre sau în statele asociate spațiului Schengen, precum și vizitatorilor 

care au dreptul de a călători în alte state membre. Parlamentul European a adoptat propunerea 

de adeverință pentru reafirmarea dreptului la libera circulație în cadrul UE pe perioada pandemiei, 

așa cum a fost propusă de către Comisia Europeană. 

Astfel, la 19 martie 2021, Comisia Europeană a propus această comunicare în vederea găsirii 

unei căi de urmat pentru o politică echilibrată și o abordare comună la nivelul Uniunii 

Europene, indicând ceea ce trebuie făcut pentru a devansa momentul în care va putea fi recuperat 

modul de viață european și pentru a realiza acest deziderat într-un mod sigur și sustenabil, în 

condiții în care virusul este menținut sub control.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul general al acestei comunicări este cooperarea între statele membre în vederea 

adoptării unei abordări coordonate pentru a se putea realiza redeschiderea în condiții de siguranță, 

iar prin intermediul acesteia sunt stabilite etapele și instrumentele necesare pentru atingerea acestui 

obiectiv. 

Astfel, comunicarea stabilește o serie de etape și instrumente pentru atingerea obiectivelor-cheie: 

1. Certificate verzi digitale: 

 La 17 martie 2021 a.c., Comisia a stabilit prin Regulamentul Parlamentului European nr. 

2021/0068 un cadru comun privind adeverința electronică verde care vizează vaccinarea, testarea 

și vindecarea, reprezentând o abordare la nivelul Uniunii Europene care pune accentul pe emiterea, 

verificarea și acceptarea acestor certificate în vederea facilitării liberei circulații în cadrul UE, 

bazată pe respectarea principiului nediscriminării și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE; 

 Instituirea unui cadru tehnic până la jumătatea lunii iunie care va fi definit la nivelul 

UE în vederea asigurării securității, interoperabilității și a respectării depline a protecției datelor 

cu caracter personal, ce va permite posibilitatea acceptării adeverințelor compatibile emise în țări 

terțe. 

 

2. Un cadru european pentru măsurile de răspuns la pandemia de COVID-19 

 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a stabilit un cadru pentru a 

ajuta statele membre în luarea deciziilor în ceea ce privește punerea în aplicare a restricțiilor. 

Această abordare definește eșaloane care reflectă situația epidemiologică din fiecare stat membru 

și va permite simulări care să ilustreze marja de manevră de care dispune fiecare stat membru în 

vederea reducerii măsurilor de răspuns fără a risca posibilitatea de răspândire a virusului. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_143
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020H1475
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0145_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0130&from=RO
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
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3. Orientări pentru susținerea strategiilor de testare suplimentară și de depistare a 

contacților 

 ECDC a publicat orientări tehnice privind autotestele vizând COVID-19 (atât seturi de 

autoprelevare, cât și seturi de autotestare), inclusiv detalii cu privire la disponibilitatea lor, la 

performanțele lor clinice în comparație cu standardul de referință reprezentat de RT-PCR, la 

implicațiile lor pentru raportarea cazurilor și supravegherea epidemiologică, precum și la situațiile 

corespunzătoare privind utilizarea acestora; 

 Comisia a adoptat la 17 martie 2021 a.c. o recomandare prin care cere statelor membre să 

instituie monitorizarea apelor reziduale în scopul depistării virusului care cauzează COVID-

19 și prin care să partajeze aceste informații cu autoritățile sanitare competente pentru a detecta 

din timp virusul și pentru a identifica cazurile grupate. Prin această recomandare este promovată 

utilizarea unor metode comune de eșantionare, testare și analizare a datelor, este sprijinită de 

o platformă europeană de schimb de date și prevede un sprijin financiar corespunzător; 

 Având în vedere faptul că schimbul de date între autoritățile statelor membre responsabile 

de depistare a contacților poate fi deosebit de important atunci când călătorii traversează frontiere 

în condiții de aglomerare (ex: avioane sau trenuri), formularele digitale de localizare a 

pasagerilor pot fi folosite de statele membre pentru a colecta informații referitoare la 

călătorii transfrontalieri care intră pe teritoriul lor.  

 

4. Investiții în tratamente 

 O strategie comună a UE privind mijloacele terapeutice a fost finalizată la mijlocul lunii 

aprilie, în scopul accelerării cercetării și fabricării și pentru a se asigura accesul rapid la tratamente 

eficiente. Astfel, au fost puse în aplicare măsuri de reglementare mai flexibile pentru 

tratamente, cum sunt facilitarea etichetării, pentru a permite aprovizionarea rapidă pe scară largă 

în timpul pandemiei. 

 

5. Sprijinirea sectoarelor turismului și culturii pentru pregătirea în vederea 

redeschiderii lor în condiții de siguranță 

 În ceea ce privește sectorul turismului și al ospitalității, Comisia a solicitat Organizației de 

Standardizare, CEN, să creeze în cooperare cu industria și cu statele membre un sigiliu sanitar 

voluntar care să fie utilizat de către unitățile din acest domeniu. 

 Comisia va promova siturile patrimoniului cultural al UE și itinerariile culturale ale UE, 

precum și evenimentele și festivalurile culturale, prin intermediul unei campanii a UE pe 

platformele de comunicare socială, care să vizeze turismul cultural sustenabil. Aceste inițiative vor 

fi susținute atunci când condițiile vor permite prin Erasmus+ și acțiunea sa DiscoverEU în scopul 

promovării descoperirii de către tineri a patrimoniului cultural european prin intermediul 

deplasărilor pe calea ferată, în timpul și după Anul european al căilor ferate. 

 

6. Mecanismul UE de partajare a vaccinurilor 

 O cale de ieșire sustenabilă de ieșire din criza cauzată de pandemia de COVID-19 în cadrul 

Uniunii Europene depinde de progresele înregistrate la nivel mondial, iar nicio țară sau regiune 

din lume nu va fi liberă de COVID-19 decât în măsura în care transmiterea virusului va fi 

ținută sub control la nivel mondial. UE și statele sale membre sunt lideri ai investițiilor în 

mecanismul global COVAX și au stabilit o abordare europeană coordonată a partajării vaccinurilor 

prin instituirea unui Mecanism al UE de partajare a vaccinurilor pentru a ajuta țările partenere să 

își aducă contribuția la învingerea pandemiei. Abordarea europeană a partajării de vaccinuri va 

ajuta țările vecine și partenere să își aducă contribuția la învingerea pandemiei și este 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-self-tests-covid-19-eueea
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-therapeutics_ro
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-anul-european-al-cailor-ferate
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
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complementară investițiilor UE în valoare de 2,2 miliarde EUR efectuate de Echipa Europa 

(Comisia, statele membre și Banca Europeană de Investiții) în COVAX. 

 

 Etapele următoare 

 Următoarele luni ale pandemiei de Covid-19 vor avea nevoie de acțiuni importante 

pentru a asigura redeschiderea sustenabilă și în condiții de siguranță a societăților și 

economiilor. Pentru acest lucru sunt necesare acțiuni coordonate la toate nivelurile în vederea 

asigurării faptului că următoarele etape să fie cât mai eficiente pentru reducerea impactului 

virusului, prin sprijinirea cetățenilor și a întreprinderilor și putând permite societăților să revină la 

o situație mai normală. 

 Uniunea Europeană a instituit un plan european de pregătire în domeniul bioapărării, 

intitulat “Incubatorul HERA”, împotriva variantelor virusului care cauzează COVID-19, pentru a 

reuni cercetători, companii din domeniul biotehnologiei, producători, autorități de reglementare și 

autorități publice cu scopul de a monitoriza variantele, a face schimb de date și a coopera în ceea 

ce privește adaptarea vaccinurilor. 

 Parlamentul European și Consiliul trebuie să accelereze discuțiile și să ajungă la un acord 

cu privire la propunerea de adeverință electronică verde și să convină asupra unei abordări  în 

scopul redeschiderii în siguranță, bazată pe un cadru științific solid. Totodată, Comisia Europeană 

va continua să sprijine accelerarea producției de vaccinuri și să caute soluții tehnice pentru a spori 

interoperabilitatea sistemelor naționale de schimb de date. De asemenea, statele membre trebuie 

să accelereze programele de vaccinare, să asigure faptul că restricțiile temporare sunt 

proporționale și nediscriminatorii, să desemneze puncte de contact care să colaboreze în 

domeniul apelor reziduale și să raporteze cu privire la eforturile depuse, și să lanseze 

implementarea tehnică a adeverințelor digitale pentru adoptarea rapidă a propunerii. 
 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Preocupări ale Consiliului UE 

 

 La 30 iunie 2020 a.c., Consiliul a adoptat o recomandare privind ridicarea treptată a 

restricțiilor temporare la călătoriile neesențiale în UE; 

 La 2 februarie 2021 a.c., Consiliul a adoptat o recomandare de modificare care a actualizat 

criteriile de ridicare a restricțiilor, a stabilit măsuri pentru călători și a prevăzut 

reintroducerea rapidă a restricțiilor în situații de înrăutățire sau în care este identificată o 

incidență ridicată; 

 La 25 și 26 februarie 2021 a.c., membrii Consiliului European au solicitat continuarea 

lucrărilor în ceea ce privește o abordare comună a adeverințelor de vaccinare; 

 La 25 martie 2021 a.c., liderii UE au solicitat ca lucrările legislative și tehnice 

privind certificatele digitale interoperabile COVID-19, pe baza propunerii Comisiei, să fie 

continuate de urgență; 

 La 14 aprilie 2021 a.c., Consiliul a convenit asupra mandatului său de negociere cu 

Parlamentul European cu privire la adeverința electronică verde; 

 La 24 și 25 mai 2021 a.c., liderii UE au salutat acordul la care s-a ajuns cu privire la 

adeverința electronică verde privind COVID și au reafirmat că se impune un răspuns 

cuprinzător la nivel mondial la COVID-19. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_642
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0132
https://www.consilium.europa.eu/media/48625/2526-02-21-euco-statement-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/25/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7796-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/05/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/
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 Parlamentul European 

 

De asemenea, la 17 martie 2021 a.c. Parlamentul European și Consiliul au adoptat o 

propunere de Regulament privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea 

adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor 

terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul 

pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde), vor fi introduse câteva principii de bază 

cum ar fi termenul de valabilitate a adeverinței de vindecare la 180 de zile ca perioadă maximă. 

În timpul dezbaterii în plen din 24 martie 2021 a.c., pentru a facilita adoptarea sa până în 

vară, Parlamentul European a decis pentru accelerarea aprobării adeverinței electronice verzi 

pentru a permite o circulație sigură și liberă în interiorul Uniunii Europene pe durata 

pandemiei de Covid-19. În contextul în care Comisia Europeană a prezentat la 17 martie a.c. o 

propunere de regulament privind o adeverință electronică verde și o propunere conexă privind 

resortisanții țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este 

legală în timpul pandemiei de Covid-19, eurodeputații au decis asupra inițierii procedurii de 

urgență, conform articolului 163 din Regulamentul de procedură, în vederea creării rapide a 

acestei adeverințe. 

La 29 aprilie 2021 a.c., Parlamentul European a adoptat poziția sa de negociere cu privire 

la propunerea de certificat pentru reafirmarea dreptului la libera circulație în cadrul UE pe 

perioada pandemiei, iar deputații au fost de acord ca noul certificat UE COVID-19, așa cum 

a fost propus de către Comisia Europeană să fie în vigoare timp de 12 luni. Astfel, acest 

document va putea fi în format digital sau pe hârtie și va atesta faptul că o persoană a fost 

vaccinată împotriva coronavirusului sau că are un rezultat recent negativ al testului sau s-a 

recuperat de la infecție, dar nu va servi ca document de călătorie.  

La 9 iunie 2021 a.c., Parlamentul European reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a 

aprobat definitiv adeverința electronică verde pentru a facilita călătoriile în interiorul UE și pentru 

a contribui la redresarea economică. Adeverința va fi emisă gratuit de autoritățile naționale și va 

dovedi că deţinătorul a fost vaccinat, s-a vindecat în urma infectării sau a obţinut recent un rezultat 

negativ la testul COVID-19. Aceasta se va aplica de la 1 iulie 2021 pentru o perioadă de 12 luni. 

 

4. ASPECTE PRIVIND POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE  

La nivel național, Guvernul României a lansat platforma națională de informare cu privire la 

vaccinarea împotriva COVID-19, pentru a asigura informarea corectă a românilor și pentru a 

asigura transparența campaniei de vaccinare, informațiile fiind elaborate și autorizate de către 

specialiști în domeniu prin intermediul cărora poate fi combătut fenomenul de fake news pe acest 

subiect. 

În secțiunea „Noutăți privind implementarea certificatelor verzi digitale pentru călătoriile 

din interiorul Uniunii Europene” din cadrul acestei platforme sunt prevăzute toate informațiile 

necesare cu privire la accesarea acestor adeverințe de către cetățenii României. 

Totodată, descărcarea adeverinței electronice poate fi efectuată de pe site-ul Registrului 

Național Electronic de Vaccinări de către cei care și-au făcut ambele doze de vaccin, pentru ca 

la întoarcerea în România dintr-o țară aflată pe lista galbenă stabilită de autoritățile române, 

persoana vaccinată să nu mai fie supusă carantinei. 

De asemenea, pe site-ul MAE există o secțiune în care sunt actualizate permanent informațiile 

legate de restricțiile impuse de țările din Europa pentru cetățenii care vin din România. 

 

 

https://vaccinare-covid.gov.ro/intrebari-si-raspunsuri-adeverinta-electronica-verde/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0140&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210323IPR00655/digital-green-certificate-is-the-right-move-but-speeding-up-vaccination-is-key
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1616666258511&uri=CELEX%3A52021PC0140
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-163_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0145_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05512/parliament-gives-its-final-green-light-to-the-eu-digital-covid-certificate
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-09-TOC_EN.html
https://vaccinare-covid.gov.ro/
https://vaccinare-covid.gov.ro/noutati-privind-implementarea-certificatelor-verzi-digitale-pentru-calatoriile-din-interiorul-uniunii-europene/
https://adulti.renv.ro/users/login
http://www.mae.ro/node/51759
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5. LINK-URI UTILE 

 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - O 

cale comună către o redeschidere sigură și durabilă; 

- Fișa Oeil privind COM(2021)129; 

- Informatii și memorandum explicativ cu privire la COM(2021)129; 

- Etapele adoptării Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European și Consiliu - O cale comună către o redeschidere sigură și durabilă; 

- Întrebări și răspunsuri privind adeverința electronică verde; 

- Fișă informativă privind adeverința electronică verde; 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru 

pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de 

testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință 

pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 

(adeverința electronică verde); 

- Planul de redresare pentru Europa. 

 

                                                                                             Marina CLOPOTARU 

11 iunie 2021 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_129_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0129&l=en
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9tvgajcor7dxyk_j9vvij5epmj1ey0/vlh7nv6p1yu2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0140&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

