
Anexa 
(Anexă la O.U.G. nr.129/2021) 

 
FORMULAR 

 
 
 

Date personale 

□ Tranzit (se bifează de către persoanele care părăsesc România în cel mult 24 de 

ore de la momentul intrării pe teritoriul României) 

() Dețin document de calatorie emis de statul Român 

() Dețin document de călătorie emis de alt stat 

Date personale 

Nume: ___________________________   Prenume: 

_______________________________________________ 

Sex: ___________________   Data nașterii: _____________(an)  

______________(lună)  ______________(zi) 

Cetățenia: _____________  Tipul documentului utilizat pentru călătorie: 

C.I./Pașaport/alte documente de călătorie: CNP................................/ serie.....nr,,,,,,,,,,,,. 

Nr. telefon: __________ Adresa email: 

_________________________________________Adresă: adresa de domiciliu/ adresa 

declarată pentru șederea pe teritoriul României. 

______________________________________________________________________

____________________ 

 

 

() Personal exceptat (se bifează de către prevăzut la art. 21 din OUG nr. 129/2021) 

Subsemnatul/a 

Nume: ___________________________   Prenume: 

_______________________________________________ 

CNP................................/C.I./Pașaport/alte documente de 
călătorie............................Sex: ___________________   Data nașterii: 
_____________(an)  ______________(lună)  ______________(zi) Nr. telefon: 
__________ Adresa email:_______________________________________ 
declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal 
privind falsul în declarații, că mă încadrez în una dintre următoarele categorii de 
persoane: 
() 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 9 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 în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, reprezentanții autorității judecătorești, polițienești 
și ai altor autorități competente ai organelor agențiilor UE sau ai tribunalelor 
internaționale care participă pe teritoriul României la executarea unor cereri de 
asistență juridică internațională sau la echipe comune de anchetă în condițiile Legii 
302/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
()personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai serviciului medical 
la șm 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. 
 
() am luat la cunoștință că am obligația de a șterge formularul completat în caltiate de 
personal exceptat la momentul pierderii acestei calități. 

 
 
 

Terestru–autocar sau alt vehicul cu capacitate de transport mai mare de 9 

persoane 

Compania de transport: ______________  Nr. de 

înmatriculare:______________________________________ 

Țara de îmbarcare: __________________________ Orașul de îmbarcare: 

______________________________ 

Data și ora plecării: _______________  Nr. locului: ___________  Data și ora intrării în 

România (se completează automat cu datele furnizate de Poliția de Frontieră Română): 

____________________ 

 

Punctul de trecere a frontierei(se completează automat cu datele furnizate de Poliția de 

Frontieră 

Română):______________________________________________________________

___   

 

 
 

Terestru – feroviar 

Compania de transport: ________________________________ Nr. trenului: 

____________________________ 

Țara de îmbarcare: _________________Orașul de îmbarcare: _____________  Nr. 

vagonului: _____________ Nr. locului: _________ Data și ora îmbarcării: 

_______________ Data și ora intrării în România (se completează automat cu datele 

furnizate de Poliția de Frontieră Română): ____________________ 

 

Punctul de trecere a frontierei: (se completează automat cu datele furnizate de Poliția 

de Frontieră 



Română_______________________________________________________________

__ 

 

 
 

Terestru – autoturism/alt vehicul/pietonal 

Nr. de înmatriculare: _______ Țara de plecare: _______________  Orașul de plecare: 

______________________   

Data și ora plecării: ______________________  Data și ora intrării în România (se 

completează automat cu datele furnizate de Poliția de Frontieră Română): 

____________________________________ 

 

Punctul de trecere a frontierei:(se completează automat cu datele furnizate de Poliția de 

Frontieră 

Română_______________________________________________________________

__ 

 

 
 

Aerian 

Numele companiei aeriene: _______________________ Țara de îmbarcare: 

_____________________________ 

Orașul de îmbarcare: ________________________Aeroportul de îmbarcare: 

___________________________ 

Nr. zborului: ___________ Nr. locului: ____________________Data și ora plecării: 

______________________ 

Data și ora intrării în România (se completează automat cu datele furnizate de Poliția de 

Frontieră Română): ______________ 

 

Punctul de trecere a frontierei: (se completează automat cu datele furnizate de Poliția 

de Frontieră 

Română_______________________________________________________________

__ 

 

 
 



Maritim/fluvial 

□Membru al echipajului 

Numele companiei vasului: _____________________________ Numele vasului: 

________________________   

Nr. înregistrare: _____________ Țara de îmbarcare: _______________Orașul de 

îmbarcare: _______________   

Portul de îmbarcare: ________________ Data și ora îmbarcării: ____________  Nr. 

cabinei: _______________ 

Data și ora intrării în România (se completează automat cu datele furnizate de Poliția de 

Frontieră Română): ________________________   

 

Punctul de trecere a frontierei:(se completează automat cu datele furnizate de Poliția de 

Frontieră 

Română_______________________________________________________________

__ 

 
 

Țări vizitate anterior în ultimele 14 zile (inclusiv cele tranzitate în timpul 

actualei călătorii)   

Țara: _____________________________   Statul/provincia: 

_________________________________________   

Orașul/localitatea: __________________________________   

 

Țara: _____________________________   Statul/provincia: 

_________________________________________   

Orașul/localitatea: __________________________________   

 

 
 

Informații de contact în caz de urgență 

Nume: ____________________________   Prenume: 

______________________________________________   

Țara: _______________________________  Orașul/localitatea: 

______________________________________ 

Nr. telefon: __________________   Adresa email: 

_________________________________________________   

 

 
 
Declar pe propria răspundere că: 

o sunt părinte/tutore/ reprezentant legal al minorului/minorilor/persoanei adulte lipsită 
de capacitate de exercițiu cu datele: 



Nume: _________________  Prenume: _______________________ Data nașterii: 
________________________ 

CNP/ SERIE și NR Document de călătorie..............................................................Tipul 
relației: ____________________________________ 

Nume: _________________  Prenume: _______________________ Data nașterii: 
________________________ 

CNP/SERIE și NR. Document de călătorie................................................................Tipul 
relației: ____________________________________ 

o am luat la cunoștință de masurile de prevenire a răspândirii COVID-19 în vigoare in 
România și de prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și 
cele ale art. 352 din Codul Penal cuprivire la zădărnicirea bolilor; 

o am citit Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente conform OUG nr. 129/2021. 

o am luat la cunoștință de obligația de completare a formularului cu cel mult 72 de ore 
inainte de intrare pe teritoriul României, iar completarea cu mai mult de 72 de ore 
atrage după sine anularea acestuia; 

o am luat la cunoștință faptul că documentul de călătorie menționat în prezentul 
formular este documentul care trebuie/a fost prezentat la control în punctul de 
trecere a frontierei. 
 

Data (va fi atribuită în mod automat de SII-FDIR la momentul emiterii formularului) 
          ___________ 

 

Formularul generat din aplicația web, accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro, va 

conține doar una dintre secțiunile: Date personele, Personal exceptat și doar una dintre 

secțiunile Terestru - autocar/autobuz, Terestru – feroviar, Terestru – autoturism/alt 

vehicul, Aerian, Maritim/fluvial. In legatura cu personalul exceptat acesta va completa 

doar sectiunea personal exceptat. 

 
 


