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Comisia Europeană a prezentat o propunere
de creare a unui certificat verde digital pentru
a facilita libera circulație în condiții de siguranță
a cetățenilor în UE în cursul pandemiei de
COVID-19. Certificatele verzi digitale vor fi
valabile în toate statele membre ale UE.

CE ESTE CERTIFICATUL VERDE DIGITAL?
Un certificat verde digital este o dovadă digitală că
o persoană:
a fost vaccinată împotriva COVID-19 sau
are rezultat negativ la un test relevant sau
s-a vindecat în urma unui episod de COVID-19
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În format digital și/sau tipărit pe hârtie
Cu cod QR
Gratuit
În limba națională și în limba engleză
Sigur și securizat
Valabil în toate țările UE

VERSIUNEA DIGITALĂ

FACILITEAZĂ LIBERA CIRCULAȚIE ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ A CETĂȚENILOR DIN ÎNTREAGA EUROPĂ
CUM VOI OBȚINE CERTIFICATUL VERDE
DIGITAL?

CUM VA AJUTA CERTIFICATUL LIBERA
CIRCULAȚIE?

Autoritățile naționale sunt responsabile de emiterea
certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de
spitale, de centre de testare, de autorități sanitare.

Certificatul verde digital va fi acceptat în toate
statele membre ale UE. El va contribui la asigurarea
faptului că restricțiile în vigoare în prezent pot fi
ridicate în mod coordonat.

Versiunea digitală poate fi stocată pe un dispozitiv mobil.
Cetățenii pot solicita și o versiune tipărită pe hârtie. Ambele
vor avea un cod QR care conține informații esențiale,
precum și un sigiliu digital, pentru a asigura autenticitatea
certificatului.

Atunci când călătorește, fiecare cetățean din UE sau al
unei țări terțe care se află legal sau are reședința în UE
și care deține un certificat verde digital ar trebui să fie
scutit de restricțiile care afectează libera circulație în
același mod ca și cetățenii din statul membru vizitat.
În cazul în care un stat membru continuă să solicite
titularilor unui certificat verde digital carantinarea sau
testarea, el trebuie să notifice Comisia și toate celelalte
state membre și să justifice această decizie.

NU SUNT ÎNCĂ VACCINAT(Ă), VOI PUTEA
MERGE ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ DIN UE?

CONTEAZĂ CARE ESTE VACCINUL
ANTI‑COVID-19 PE CARE ÎL PRIMESC?

Da. Certificatul verde digital ar trebui să faciliteze
libera circulație în interiorul UE. El nu va fi o condiție
obligatorie pentru exercitarea dreptului de
liberă circulație, care este un drept fundamental în
UE. Certificatul verde digital poate, de asemenea, să
dovedească rezultatele testelor, care sunt adesea necesare
în temeiul restricțiilor aplicabile în materie de sănătate
publică.

O persoană vaccinată va primi un certificat de vaccinare
pentru orice vaccin anti-COVID-19 cu care a fost
vaccinată.

Certificatul reprezintă o oportunitate pentru statele
membre de a adapta restricțiile existente aplicate din
motive de sănătate publică. Ne așteptăm ca ele să ia în
considerare această dovadă a situației cetățenilor în relație
cu COVID-19 pentru a facilita călătoriile.

Pentru neaplicarea restricțiilor vizând libera circulație,
statele membre vor trebui să accepte certificatele
de vaccinare emise pentru vaccinurile care au primit
autorizație de introducere pe piața UE.
Statele membre pot decide să extindă această
neaplicare și la cei care călătoresc în UE și care au fost
vaccinați cu un alt vaccin.

CARE SUNT DATELE INCLUSE
ÎN CERTIFICAT?
Certificatul verde digital conține informații esențiale
necesare, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii,
informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un
identificator unic.

DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL
SUNT ÎN SIGURANȚĂ?
Certificatele vor include doar un set limitat de informații
care sunt necesare. El nu poate fi reținut de țările vizitate.
În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează
numai valabilitatea certificatului, verificându-se cine l-a
emis și semnat. Toate datele referitoare la starea de
sănătate rămân în custodia statului membru care a emis
certificatul verde digital.

VERSIUNEA TIPĂRITĂ
PE HÂRTIE

CUM FUNCȚIONEAZĂ CERTIFICATUL VERDE DIGITAL ÎN ÎNTREAGA UE?
Certificatul verde digital conține
un cod QR cu o semnătură digitală
pentru a-l proteja împotriva
falsificării.

Fiecare organism emitent (de ex. spital, centru
de testare, autoritate sanitară) are propria sa
cheie de semnătură digitală. Toate acestea
sunt stocate într-o bază de date securizată
din fiecare țară.

Atunci când se verifică certificatul,
se scanează codul QR și se verifică
semnătura.

Comisia Europeană va crea un portal de acces.
Prin acest portal, toate semnăturile certificatelor
pot fi verificate în întreaga UE. Datele cu caracter
personal ale deținătorului certificatului nu trec
prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru
a se verifica semnătura digitală.
Comisia Europeană va ajuta statele membre
să creeze un software pe care autoritățile să îl
poată utiliza la verificarea codurilor QR.

CERTIFICATUL VERDE DIGITAL ÎN PRACTICĂ

VACCINARE / TEST /
VINDECARE

CERTIFICAT EMIS
ȘI SEMNAT

CERTIFICAT:
AUTENTIC? VALABIL?

COD QR PE DISPOZITIV
SAU PE HÂRTIE

VERIFICAREA CHEII
DE SEMNĂTURĂ PRIN
INTERMEDIUL PORTALULUI
DE ACCES ASIGURAT DE UE
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