
  
 

  

 

Nr. înreg. :  

 

Ministerul Sănătății 

În atenția Domnului Secretar de Stat Dr. Romică-Andrei Baciu 

 

Referitor :    

Campanie de vaccinare anti HPV 

Formularul digital de intrare în România (PLF) 

 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

 

Dat fiind faptul că cancerul de col uterin este o boală care poate ucide, dar în același 

timp poate fi și prevenit, Consiliul Județean Harghita consideră de importanță majoră 

informarea populației despre posibilitățile de screening și despre vaccinarea anti HPV. 

Salutăm pe această cale campania de vaccinare gratuită anti HPV a Ministerului 

Sănătății, începută în luna ianuarie a anului 2020 și dorim să contribuim la succesul 

acestei campanii prin informarea populației alături de medicii de familie din județ și 

promovarea posibilității de prevenire a acestei boli prin vaccinul anti HPV, care poate fi 

solicitat gratuit de către familiile cu fete având vârsta între 11-18 ani. 

În ultimul timp sesizăm o creștere constantă a cererilor pentru acest tip de vaccin dar 

am primit și sesizări din partea locuitorilor din județ că întâmpină dificultăți în procesul 

de solicitare a vaccinului anti HPV la medicii de familie și așteaptă pentru vaccin o 

perioadă care depășește 1-1,5 ani. Din câte știm în momentul de față în județul nostru 

se deservesc solicitări din anul 2020. Această informație este susținută și de medicii de 

familie, care susțin că primesc cantitățile de vaccin solicitate la un timp foarte 

îndelungat.  
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Pe site-ul Ministerului Sănătății citim în comunicatul din 29 octombrie 2021, că din cele 

40.000 de doze achiziționate în anul 2021, s-au utilizat doar 12.698 de doze. Asta 

înseamnă că există o dificultate în procesul de distribuție a vaccinului și considerăm că 

ar fi util o reevaluare a necesităților și o redistribuire a stocurilor în funcție de 

solicitări. Astfel propunem ca stocurile neutilizate, distribuite județelor care nu 

utilizează cantitățile alocate, să fie distribuite către județele la care există o listă de 

așteptare mai lungă, ca și în cazul județului Harghita.  

Susținem importanța celor de mai sus și prin datele statistice conform cărora România 

se află pe primul loc din Uniunea Europeană la mortalitatea prin cancer de col uterin, 

fapt pentru care vă rugăm respectuos să ne informați de cauzele lipsei de stoc și a 

întârzierii vaccinului anti HPV din județul Harghita și modul în care acest proces poate fi 

îmbunătățit, la fel și modul în care Consiliul Județean Harghita poate contribui la 

succesul acestei campanii. 

 

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 și prezentare 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. 

 

Vă mulțumim pentru ajutorul oferit și vă dorim în continuare mult succes în activitatea 

Dumneavoastră! 

 

 

Cu stimă, 

 

       Borboly Csaba                   

          Președinte               

 

 

 

Miercurea Ciuc , 26 ianuarie 2022 
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