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Ministerul Sănătății
În atenția Domnului Ministru Dr. Alexandru Rafila

Stimate Domnule Ministru,

Cu privire la Formularul digital de intrare în România (PLF) și obligația de completare a
acestuia în format digital la intrarea în țară, Consiliul Județean Harghita vă atrage atenția
asupra unor probleme semnalate de locuitorii din județul nostru :
-

O mare parte a cetățenilor încă nu au cunoștințe suficiente despre acest formular
și despre obligația de completare a acestuia la intrarea în România. Asta se
datorează în mare parte comunicării necorespunzătoare și a lipsei materialelor de
comunicare la punctele de trecere a frontierei.

-

Ajunși acasă oamenii sunt confruntați cu amenzi între 2.000 – 3.000 lei pentru
neexecutarea unei obligații despre care ei nu au cunoștință. În cazul multor
cetățeni această sumă este una semnificativă, în comparație cu veniturile lor.

-

Totodată am fost contactați de mai multe persoane în vârstă, care pe lângă faptul
că nu au avut cunoștință despre obligația lor de a completa formularul PLF, nu au
nici dotarea necesară și cunoștințe digitale pentru completarea acestuia.

Din cauzele enumerate mai sus, Consiliul Județean Harghita propune introducerea
obligației de completare a formularului PLF la momentul trecerii frontierei și
verificarea îndeplinirii acestei obligații de către controlorii vamali, asemănător metodei
practicate în mai multe țări europene, eliminând astfel cazurile în care oamenii sunt
amendați pentru că nu au cunoștință de existența acestui formular sau pentru că nu au
dotarea sau cunoștințele digitale necesare pentru completarea acestuia.

În speranța rezolvării acestei situații, vă mulțumim pentru ajutor și vă dorim în
continuare mult succes în activitatea Dumneavoastră!

Cu stimă,

Borboly Csaba

Bíró Barna Botond

Zonda Erika
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