
 
Călătoriți în siguranță cu Certificatul Covid UE
 
Aflați cum puteți călători în Europa simplu și în siguranță cu Certificatul digital UE
privind Covid.
 

Cum funcționează Certificatul digital UE privind
Covid? 
Certificatul vă permite să călătoriți prin UE în siguranță mai ușor, demonstrând că ați fost
vaccinat, aveți un test cu rezultat negativ sau v-ați vindecat de Covid-19 în ultimele șase luni. 
 
Acesta este emis de către autoritățile naționale.
 
Informația din certificat este cuprinsă într-un cod QR, care poate fi prezentat în format electronic
(pe smartphone sau tabletă de exemplu), sau poate fi imprimat și prezentat pentru scanare
când călătoriți.
 
Disponibil începând cu 1 iulie, certificatul este gratuit.
 
Acest sistem va funcționa timp de 12 luni. El  acoperă toate cele 27 de state UE, cât și unele
state non-UE.
 
 
Consultați ultimele informații cu privire la țările conectate la portalul Certificatului digital UE
privind Covid.
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Certificatul Covid: libertate de mișcare, în siguranță
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev
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Poate fi folosit ca document de călătorie?
 
Nu, veți avea nevoie în continuare de pașaport sau de alt document de identitate.
 
Certificatul nu este obligatoriu pentru a putea călători - în lipsa acestuia se aplică regulile
specifice fiecărei țări. Însă posesia certificatului vă ușurează călătoriile. De exemplu, poate să
vă scutească de carantină.
 
Dacă într-unul din statele UE intervin situații excepționale, cum ar fi apariția subită și
propagarea unei noi tulpini, se pot impune noi restricții.
 
Ce cuprinde Certificatul digital UE privind Covid? 
Există trei versiuni ale certificatului:
 

Certificat de vaccinare 
Certificat de testare: acesta indică rezultatul testului, tipul (PCR sau pentru antigeni)
și data testării 
Certificat de vindecare: confirmă că posesorul s-a vindecat după o infecție cu SARS-
CoV-2, urmare a unui test pozitiv NAAT
 

Testele serologice (de detectare a anticorpilor în sânge) nu sunt încă recunoscute, dar este
posibil ca acest lucru să se schimbe în viitor.

Certificatul Covid digital al UE va face mai simple călătoriile în Europa
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În prezent sunt recunoscute testele pentru antigeni rapide și testele NAAT de amplificare a
acidului nucleic (cum sunt testele RT-PCR).
 
 
Comisia Europeană va folosi cel puțin 100 de milioane EUR din instrumentul pentru sprijin de
urgență pentru achiziționarea testelor Covid necesare pentru certificatul de testare.
 
 
Deputații europeni au dat undă verde Certificatului digital UE privind Covid pe 9 iunie 2021.
 
Mai multe informații despre măsurile UE pentru
combaterea pandemiei coronavirus: 

Coronavirus: cronologia acțiunilor UE în 2021 
Coronavirus: sfaturi practice pentru a călători în siguranță 
 Covid-19: 10 lucruri pe care le face UE pentru redresarea economică 
 

Aflați mai multe
Procedura legislativă
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comunicat de presă: acord provizoriu între Parlament și Consiliu pentru Certificatul digital UE
privind Covid
Întrebări frecvente privind Certificatul Covid (EN)
Vaccinuri anti Covid-19
Comisia Europeană: Călătoriile în timpul pandemiei de COVID-19
Răspunsul UE la coronavirus
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05512/parliament-gives-its-final-green-light-to-the-eu-digital-covid-certificate
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04111/certificatul-digital-ue-privind-covid-acord-provizoriu-intre-pe-si-consiliu
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04111/certificatul-digital-ue-privind-covid-acord-provizoriu-intre-pe-si-consiliu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210505IPR03515/q-a-on-the-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/vaccinuri-anti-covid-19
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus

