
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrumente de facilitare a călătoriilor în interiorul 
UE în timpul pandemiei de COVID-19  
Inițiative relevante cu impact variind de la succes la utilizare 
limitată   
 
 

RĂSPUNSURILE COMISIEI 
EUROPENE   

 LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE 
CONTURI EUROPENE 



 

1 

Cuprins  
I. RĂSPUNSURILE COMISIEI PE SCURT.................................................................................................................................. 2 

II. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA PRINCIPALELE OBSERVAȚII ALE CCE ................................................................ 3 

1. Dezvoltarea portalului de depistare a contacților .............................................................................................. 3 

2. Utilizarea formularului UE de localizare a pasagerilor și a portalului de depistare a contacților

 .............................................................................................................................................................................................................. 4 

3. Dezvoltarea unui mecanism de revocare pentru certificatul digital al UE privind COVID ........... 4 

4. Controale de securitate și certificate frauduloase ............................................................................................. 5 

5. Certificatul digital al UE privind COVID ca standard internațional și instrument de facilitare a 

călătoriilor ....................................................................................................................................................................................... 6 

III. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RECOMANDĂRILE CURȚII DE CONTURI EUROPENE ................................. 6 

1. Recomandarea 1 – Abordarea motivelor care stau la baza adoptării reduse a formularelor 

electronice ale UE de localizare a pasagerilor ........................................................................................................... 6 

2. Recomandarea 2 – Facilitarea unei comunicări rapide cu privire la incidentele legate de 

certificatele digitale ale UE ................................................................................................................................................... 7 

3. Recomandarea 3 – Elaborarea de instrumente ale UE relevante pentru eventuale crize viitoare

 .............................................................................................................................................................................................................. 7 

 

 

În conformitate cu articolul 259 din Regulamentul financiar, prezentul document cuprinde 

răspunsurile Comisiei Europene la observațiile dintr-un raport special al Curții de Conturi Europene 

și urmează să fie publicat concomitent cu raportul special.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884


 

2 

I. RĂSPUNSURILE COMISIEI PE SCURT 

Pentru a facilita libera circulație în UE și a proteja sănătatea publică în timpul pandemiei de 
COVID˗19, în strânsă coordonare cu statele membre, Comisia a elaborat o serie de instrumente 
digitale. Printre aceste instrumente s-au numărat certificatul digital al UE privind COVID1, un portal 
care a conectat aplicațiile naționale de depistare a contacților de pe întregul teritoriu al UE, precum 
și eforturile de promovare a unei abordări armonizate a formularelor de localizare a pasagerilor 
(PLF˗uri). 

Certificatul digital al UE privind COVID este un cadru comun pentru eliberarea, verificarea și 
acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare sau vindecare de COVID-19. Certificatele 
digitale ale UE privind COVID sunt acceptate în toate statele membre, facilitând călătoriile cetățenilor 
UE în timpul pandemiei. Elaborate în strânsă cooperare cu experții din statele membre reprezentați 
în rețeaua de e-sănătate și în Comitetul pentru securitate sanitară2, Comisia a acordat o atenție 
deosebită garantării că certificatul digital al UE privind COVID reflectă valorile și principiile 
fundamentale ale UE, cum ar fi nediscriminarea, protecția datelor cu caracter personal, 
confidențialitatea, securitatea și deschiderea. 

Certificatul digital al UE privind COVID este un element esențial în cadrul răspunsului Europei la 
pandemia de COVID-19. Doar în UE/SEE au fost emise peste 2 miliarde de certificate până în 
septembrie 2022. Succesul acestuia a contribuit, de asemenea, la accelerarea transformării digitale 
a asistenței medicale în toate statele membre. Comisia și statele membre analizează modul în care 
infrastructura tehnică care stă la baza certificatului digital al UE privind COVID ar putea fi utilizată 
în viitor pentru alte cazuri de utilizare. Certificatul digital al UE privind COVID a atras, de asemenea, 
un interes considerabil din partea țărilor din afara UE. Începând din octombrie 2022, 49 de țări și 
teritorii terțe de pe cinci continente s-au alăturat sistemului3, după ce sistemele lor au fost 
considerate echivalente cu cadrul pentru certificatul digital al UE privind COVID4.  

Cadrul pentru certificatul digital al UE privind COVID s-a inspirat din activitățile desfășurate în 
vederea dezvoltării portalului de depistare a contacților. Activitățile dedicate unor noi soluții pentru 
depistarea digitală a contacților au început deja în aprilie 2020, culminând cu setul comun de 
instrumente al UE pentru statele membre privind aplicațiile pe dispozitivele mobile pentru a sprijini 
depistarea contacților în cadrul luptei împotriva COVID-195. În septembrie 2020, Comisia a 
implementat un portal de depistare a contacților, iar primele țări au început să își conecteze aplicațiile 

                                                 
1  Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul 

pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare 
de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei 
de COVID-19. Disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953.  

2  https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-
security-committee-hsc_en. 

3  Lista completă este disponibilă la: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro.  

4  Astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953. Elveția este conectată 
la sistem în baza unei decizii adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (10) din 
Regulamentul (UE) 2021/953. Islanda, Liechtenstein și Norvegia sunt conectate în mod direct ca urmare a 
încorporării Regulamentului (UE) 2021/953 în Acordul privind Spațiul Economic European. 

5  https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19_apps_en_0.pdf.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-security-committee-hsc_en
https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-security-committee-hsc_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19_apps_en_0.pdf
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naționale de depistare a contacților la această interfață în octombrie 2020, permițând utilizatorilor 
să călătorească în străinătate folosind aplicația lor națională de depistare a contacților, sprijinind 
astfel depistarea transfrontalieră a contacților.  

Portalul de depistare a contacților a atins nivelul maxim în martie 2022, când, într-o singură zi, au 
fost încărcate aproximativ 700 000 de chei. 

Pe lângă introducerea cu succes a certificatului digital al UE privind COVID, depistarea contacților prin 
intermediul PLF-urilor a reprezentat un element central în lupta împotriva SARS-CoV-2. Comisia a 
promovat o abordare armonizată a PLF-urilor în două moduri. Aceasta a sprijinit activitatea 
„EU Healthy Gateways” de a dezvolta un model și o aplicație comune pentru PLF-uri – EU dPLF6 – 
pentru a facilita utilizarea unui PLF digital similar la nivelul întregii UE7. În paralel, Comisia a dezvoltat 
o platformă pentru schimbul de date privind PLF-urile, pentru a permite schimbul rapid și automat 
de date privind pasagerii între statele membre participante. Începând cu 1 iunie 2021, statele 
membre au putut astfel să se conecteze la această platformă și să facă schimb de date privind 
pasagerii la nivelul tuturor modurilor de transport pentru care au colectat PLF-uri.  

II. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA PRINCIPALELE 
OBSERVAȚII ALE CCE  

1. Dezvoltarea portalului de depistare a contacților   

În ceea ce privește portalul de depistare a contacților, Comisia a desfășurat consultări detaliate cu 
statele membre8. Acest proces s-a concretizat în adoptarea de către rețeaua de e-sănătate a unui 
set comun de instrumente al UE pentru statele membre privind aplicațiile pentru dispozitivele mobile 
pentru a sprijini depistarea contacților în cadrul luptei UE împotriva COVID-199, a unor orientări 
privind interoperabilitatea10, a unor specificații pentru aplicațiile de depistare a contacților11 și a 
portalului de depistare a contacților12.  
 

Cu toate acestea, strategiile naționale de combatere a pandemiei de COVID-19 au variat de la un 
stat membru la altul și nu toate au decis să implementeze aplicații de depistare a contacților. 
Majoritatea statelor membre au sprijinit introducerea aplicațiilor de urmărire a contacților care erau 
interoperabile la nivel transfrontalier, 19 din 22 de țări fiind conectate în cele din urmă la portalul de 
depistare a contacților. Statele care au optat pentru tehnologii incompatibile cu portalul de depistare 
a contacților s-au bazat pe setul comun de instrumente al UE și au fost strâns implicate în cooperarea 
de la nivelul UE în acest domeniu.  
 

                                                 
6  Formularul electronic al Uniunii Europene de localizare a pasagerilor. 

7  Accesibil aici: https://app.euplf.eu/.  

8  Punctele 28-29, figura 3, Raportul special nr. XX/2022 al Curții de Conturi Europene. 

9  https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19_apps_en_0.pdf.   

10  https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-05/contacttracing_mobileapps_guidelines_en_2.pdf. 

11  https://health.ec.europa.eu/publications/ehealth-network-guidelines-eu-member-states-and-european-
commission-interoperability-specifications_en.   

12  https://health.ec.europa.eu/publications/technical-specifications-interoperability-contact-tracing-apps-
ehealth-network-guidelines-eu-member_en.  

https://app.euplf.eu/
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19_apps_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-05/contacttracing_mobileapps_guidelines_en_2.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/ehealth-network-guidelines-eu-member-states-and-european-commission-interoperability-specifications_en
https://health.ec.europa.eu/publications/ehealth-network-guidelines-eu-member-states-and-european-commission-interoperability-specifications_en
https://health.ec.europa.eu/publications/technical-specifications-interoperability-contact-tracing-apps-ehealth-network-guidelines-eu-member_en
https://health.ec.europa.eu/publications/technical-specifications-interoperability-contact-tracing-apps-ehealth-network-guidelines-eu-member_en
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2. Utilizarea formularului UE de localizare a pasagerilor și a 

portalului de depistare a contacților  

Succesul aplicațiilor de depistare a contacților și, în consecință, al portalului de depistare a contacților 
a depins în mare măsură de adoptarea lor de către publicul larg. Deși volumul descărcărilor nu a fost 
uniform în toate statele membre, aplicațiile de depistare a contacților au fost descărcate în mod 
voluntar de peste 74 de milioane de ori (începând din octombrie 2021), depășind cel puțin în 14 țări 
echivalentul a 15 % din populația acestora. Datorită standardelor ridicate de protecție a datelor și de 
securitate a aplicațiilor de depistare a contacților, monitorizarea utilizării efective de către utilizatori 
este foarte limitată. Cu toate acestea, constatările preliminare ale unui studiu independent referitor 
la lecțiile învățate, cele mai bune practici și impactul epidemiologic al abordării europene comune 
privind depistarea digitală a contacților sugerează că numărul total de descărcări până în iulie 2022 
în țările UE/SEE a fost de aproape 170 de milioane. Utilizarea aplicațiilor a depins, de asemenea, în 
mare măsură, de campaniile de promovare gestionate de statele membre, în plus față de alte măsuri 
nefarmaceutice (de exemplu, păstrarea distanței, purtarea măștilor, igiena mâinilor etc.) pe care 
cetățenii au fost rugați să le adopte pentru a încetini răspândirea COVID-19).  
 
După încheierea pandemiei, în cazul în care va fi necesară reutilizarea portalului de depistare a 
contacților, s-ar putea recurge din nou la același instrument juridic care a fost folosit pentru 
implementarea inițială a acestuia13. În contextul pachetului privind uniunea europeană a sănătății14, 
Comisia a extins mandatul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) pentru a 
include instrumente automatizate de depistare a contacților15, care vor oferi ECDC posibilitatea de a 
dezvolta și de a implementa, după caz, noi instrumente pentru depistarea digitală transfrontalieră a 
contacților. 
 
Este important de subliniat faptul că statele membre nu aveau nicio obligație legală de a colecta 
PLF-uri. Utilizarea acestor instrumente rămâne voluntară. În plus, toate statele membre care și-au 
exprimat interesul de a se alătura platformei pentru schimbul de date privind PLF au putut face acest 
lucru. 

3. Dezvoltarea unui mecanism de revocare pentru certificatul 

digital al UE privind COVID 

Pentru a contribui la protejarea sănătății publice, ar putea fi necesară revocarea certificatelor digitale 
ale UE privind COVID16 în cazul în care acestea au fost eliberate în mod eronat, ca urmare a unei 
fraude sau în urma suspendării unui lot defectuos de vaccin împotriva COVID-19. Conform 
Regulamentului referitor la certificatul digital al UE privind COVID, cadrul de încredere al acestuia 
poate sprijini schimbul bilateral de liste cu certificate revocate care conțin identificatorii unici ai 
certificatelor revocate17. Prin urmare, statele membre au fost în măsură să invalideze rapid 
certificatele eliberate în mod fraudulos prin utilizarea funcționalității Norme operaționale a 
sistemului, adică un set de norme care este încorporat în software-ul de verificare. 

                                                 
13  Actul de punere în aplicare a articolului 14 (rețeaua de e-sănătate) din Directiva privind asistența medicală 

transfrontalieră (2011/24/UE). 

14  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-
health-union_ro. 

15  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726. 

16  A se vedea punctele 44-46, Raportul special nr. XX/22 al Curții de Conturi Europene. 

17  Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
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Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID a desemnat în mod clar 
identificatorul unic ca făcând parte din setul de date al certificatului care urmează să fie utilizat în 
scopul revocării. Comisia și statele membre au decis să analizeze posibilitatea de a facilita și mai 
mult schimbul automat transfrontalier de liste de revocare a certificatelor prin intermediul gateway-
ului central pentru certificatele digitale ale UE privind COVID. Aceasta a reprezentat o soluție flexibilă, 
oferind statelor membre posibilitatea de a alege abordarea tehnologică care se potrivește mai bine 
nevoilor lor.  

Modalitățile acestui proces de revocare sunt stabilite în Decizia de punere în aplicare 2022/483 a 
Comisiei din 22 martie 202218. Specificațiile tehnice ale mecanismului de revocare sunt alcătuite din 
două părți: o parte se referă la gateway-ul pentru certificatul digital al UE privind COVID și este 
obligatorie în ceea ce privește aplicarea sa. Cealaltă parte se referă la modul în care statele membre 
distribuie listele de revocare din infrastructura lor națională către aplicațiile de verificare și nu are 
caracter obligatoriu. Pentru aceasta din urmă, statele membre sunt libere să aleagă dintr-o serie de 
opțiuni, toate ținând seama de preocupările legate de confidențialitate. 

4. Controale de securitate și certificate frauduloase 

În ceea ce privește securitatea sistemului de certificate digitale ale UE privind COVID19, în calitate de 
operator al gateway-ului pentru certificatul digital al UE privind COVID, Comisia este responsabilă de 
asigurarea unei securități de ultimă generație pentru a proteja sistemul de riscuri, vulnerabilități și 
actori rău intenționați. Toate țările participante trec printr-un proces de „integrare”. Comisia verifică 
în mod riguros respectarea de către țările participante a cerințelor de securitate pentru integrarea pe 
gateway-ul pentru certificatul digital al UE privind COVID înainte de a le conecta. Această testare 
este efectuată pentru a verifica dacă toate măsurile de securitate necesare pentru o conectare în 
condiții de siguranță sunt implementate. 

Responsabilitatea pentru controalele de securitate în vederea eliberării certificatului digital al UE 
privind COVID și a conectării ulterioare la infrastructura back-end națională (sistemul național 
conectat la gateway-ul central al UE pentru certificatele digitale privind COVID) revine statului 
membru sau țării terțe. Țările participante trebuie să respecte legislația relevantă în materie de 
securitate cibernetică și de protecție a datelor – asigurarea respectării acesteia fiind de competența 
autorităților naționale specifice – atunci când instituie și utilizează sistemele și serviciile lor naționale. 
Comisia solicită în mod sistematic tuturor statelor membre și țărilor terțe să prezinte o autoevaluare 
care să ofere asigurări suplimentare că țara în cauză a ținut seama cu precădere de anumite riscuri. 
Orice nerespectare a oricăreia dintre aceste cerințe împiedică integrarea în cadrul pentru certificatul 
digital al UE privind COVID.  

Orice activități frauduloase în legătură cu certificatul digital al UE privind COVID – cum ar fi eliberarea 
de certificate valabile din punct de vedere tehnic de către persoane cu acces legitim la sistem fără 
ca evenimentul medical subiacent să fi avut loc – sunt rezultatul unui comportament infracțional 
care se pedepsește în temeiul legislației naționale și nu constituie atacuri cibernetice. Este necesar 
să se facă o distincție între controalele de securitate la nivelul infrastructurii back-end naționale și 
intențiile răuvoitoare ale celor care utilizează sistemele de eliberare a certificatelor la nivel național. 

                                                 
18  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/483 a Comisiei din 21 martie 2022 de modificare a Deciziei de 

punere în aplicare (UE) 2021/1073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare 
a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin 
Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului. Disponibilă la adresa: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0483.  

19  A se vedea punctele 51-56, Raportul special nr. XX/22 al Curții de Conturi Europene. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022D0483
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Sistemele back-end naționale nu au fost compromise, iar părțile neautorizate nu au avut acces la 
aceste sisteme.  

Din punctul de vedere al securității cibernetice, certificatul digital al UE privind COVID este sigur. 
Riscul ca personalul autorizat să aibă acces legal la sistemele de emitere pentru a elibera certificate 
valabile din punct de vedere tehnic, dar frauduloase, este gestionat de autoritățile țărilor participante 
în conformitate cu legislația națională și cu procedurile lor de control al accesului. 

5. Certificatul digital al UE privind COVID ca standard 

internațional și instrument de facilitare a călătoriilor  

Statele membre au utilizat pe scară largă certificatul digital al UE privind COVID20 iar acesta a fost 
eficace în facilitarea călătoriilor21. Certificatul digital al UE privind COVID a fost, de asemenea, 
adoptat într-un interval de timp rezonabil22. Certificatul digital al UE privind COVID este un element 
esențial în cadrul răspunsului Europei la pandemia de COVID-19 și a devenit rapid un standard în 
Europa și dincolo de granițele acesteia. Certificatul a avut un impact pozitiv asupra liberei circulații 
într-un moment în care statele membre limitau exercitarea acesteia din motive de sănătate publică.  

Impactul pozitiv al sistemului de certificate digitale ale UE privind COVID se extinde dincolo de 
granițele UE, deoarece s-a transformat într-un standard global bazat în mod ferm pe valorile UE în 
materie de deschidere, securitate și protecție a datelor. Acest lucru este demonstrat de interesul 
puternic al țărilor terțe de a fi conectate la sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID, 
singurul sistem de certificate privind COVID-19 funcțional și operațional la nivel internațional pe 
scară largă. Acest succes a contribuit la reluarea călătoriilor internaționale în condiții de siguranță și 
la redresarea mondială.  

Comisia își menține angajamentul deplin față de revenirea la libera circulație fără restricții cât mai 
curând posibil. Începând din octombrie 2022, toate statele membre au ridicat restricțiile de călătorie 
în interiorul UE, inclusiv necesitatea de deține un certificat digital al UE privind COVID. Deși certificatul 
digital al UE privind COVID a demonstrat capacitatea instituțiilor UE și a statelor membre de a obține 
rezultate concrete în beneficiul cetățenilor UE, sfârșitul perioadei sale de valabilitate va indica faptul 
că pandemia și restricțiile legate de aceasta au fost depășite. 

III. RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RECOMANDĂRILE 
CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

1. Recomandarea 1 – Abordarea motivelor care stau la baza 

adoptării reduse a formularelor electronice ale UE de 

localizare a pasagerilor  
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2023)  

 

                                                 
20  A se vedea punctele 69-70 și figura 4, Raportul special nr. XX/22 al Curții de Conturi Europene. 

21  A se vedea punctele 72 și 74, figura 5, Raportul special nr. XX/22 al Curții de Conturi Europene. 

22  A se vedea punctele 28 și 35, Raportul special nr. XX/22 al Curții de Conturi Europene. 
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Comisia acceptă această recomandare, urmând să consulte statele membre prin intermediul 
Comitetului pentru securitate sanitară și să colaboreze cu Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor (ECDC) în vederea punerii în aplicare a acesteia.   
 

2. Recomandarea 2 – Facilitarea unei comunicări rapide cu 

privire la incidentele legate de certificatele digitale ale UE  
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: iunie 2023)  

 

Comisia acceptă recomandarea. 
 
În noiembrie 2021 a fost înființat un Comitet de securitate sub auspiciile rețelei de e-sănătate. Scopul 
comitetului este să analizeze orice incident după ce impactul acestuia a fost izolat în mod adecvat, 
să discute și să disemineze lecțiile învățate, precum și să recomande îmbunătățiri în materie de 
securitate. Comitetul nu reprezintă o primă linie de apărare, ci un mecanism de schimb de informații 
între autoritățile competente dedicat exclusiv certificatului digital al UE privind COVID. Din motive de 
securitate, comitetul nu poate interveni și disemina informații înainte ca incidentul să fie gestionat 
în mod corespunzător și izolat suficient la nivel național.  
 
Comisia va analiza ce măsuri suplimentare pot fi luate pentru a consolida participarea în cadrul 
comitetului, precum și pentru a îmbunătăți schimbul de informații între autoritățile competente. 
 
Comisia consideră că acest Comitet de securitate reprezintă o componentă integrală și eficace a 
arhitecturii generale de proiectare a certificatului digital al UE privind COVID și, prin urmare, îl va 
include în orice plan de reactivare care va face parte din instrumentul prezentat în răspunsul la 
recomandarea 3 privind reutilizarea instrumentelor care fac obiectul prezentului raport.  
 
În acest context, ca parte a acțiunilor sale în temeiul recomandării 3, Comisia va analiza, de 
asemenea, modul în care Comitetul de securitate și mecanismele sale de comunicare ar putea fi 
adaptate și extinse pentru a răspunde în mod corespunzător și armonizat oricăror nevoi suplimentare 
în materie de incidente de securitate aferente viitoarelor crize pandemice, dincolo de cea provocată 
de pandemia de COVID-19. 
 

3. Recomandarea 3 – Elaborarea de instrumente ale UE 

relevante pentru eventuale crize viitoare 
 

a) Identificarea instrumentelor UE create în timpul pandemiei de COVID-19 care au 
fost cele mai utile pentru cetățeni și pentru statele membre și elaborarea unor 

proceduri pentru reactivarea rapidă a acestora în cazul unor situații de urgență 

viitoare (data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: septembrie 2023) 
 
Comisia acceptă recomandarea 3 (a), însă remarcă faptul că această analiză va depinde strict de 
instrumentul și de criza în cauză. 
 
În Comunicarea sa privind un plan de urgență pentru sectorul transporturilor23, Comisia a menționat 
că, în cazul în care va apărea o criză similară cu cea provocată de pandemia de COVID-19, Comisia 
și statele membre ar trebui să se bazeze pe experiența dobândită în ceea ce privește elaborarea unui 
model comun pentru formularele electronice ale UE de localizare a pasagerilor și a unei platforme 
pentru schimbul de date privind pasagerii pentru depistarea transfrontalieră a contacților. 

                                                 
23  COM(2022) 211 final. 
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Instrumentele dezvoltate în acest scop la nivelul UE ar trebui reactivate rapid și ușor, dacă este 
necesar. 
 
Mai mult, la 19 septembrie 2022, Comisia a adoptat o propunere de Regulament de instituire a unui 
instrument pentru situații de urgență pe piața unică24. Acest instrument are ca scop instituirea unui 
mecanism flexibil și transparent care să asigure un răspuns rapid în situațiile de urgență și de criză 
care amenință funcționarea pieței unice. Obiectivul este de a asigura coordonarea, solidaritatea și 
coerența răspunsului UE în situații de criză și de a proteja funcționarea pieței unice, asigurând, în 
special și fără sincope, libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor. De asemenea, 
regulamentul ar permite Comisiei și statelor membre să instituie instrumente digitale sau 
infrastructuri informatice interoperabile care să sprijine aceste obiective. 
 
Totodată, este important de subliniat faptul că unele dintre instrumentele UE analizate, în special 
certificatul digital al UE privind COVID, au fost special concepute ca răspuns la pandemia de 
COVID˗19.  
Ele au fost, în mod expres, limitate parțial de colegiuitori la durata estimată a pandemiei, ca 
modalitate de a facilita dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE și al membrilor familiilor acestora 
în această perioadă extraordinară. Acest lucru va avea în mod inevitabil un impact asupra 
oportunității de a elabora proceduri care să permită reactivarea lor. 
 

b) Facilitarea, prin crearea de sinergii sau prin simplificări, a accesului cetățenilor UE 

la instrumentele UE utilizate pentru a înlesni depistarea transfrontalieră a 
contacților în timpul crizelor (data-țintă pentru punerea în aplicare a 

recomandării: septembrie 2024) 
 
Comisia acceptă recomandarea 3 (b). Lucrările se vor desfășura în urma consultării menționate în 
recomandarea 1, vor necesita existența unui temei juridic adecvat și vor depinde de situația 
epidemiologică. 
 

c) Analizarea, împreună cu statele membre, a necesității unor instrumente 

suplimentare pentru a face față unor eventuale crize viitoare (data-țintă pentru 

punerea în aplicare a recomandării: septembrie 2023) 

 
Comisia acceptă recomandarea 3 (c). În acest context, propunerea de Regulament de instituire a unui 
instrument pentru situații de urgență pe piața unică este, de asemenea, relevantă.  

                                                 
24  COM(2022) 459 final. 
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