
Formular de localizare a pasagerilor în materie de Sănătate Publică 
 
Înainte de a călători în sau prin Regatul Unit, trebuie să completați acest formular. 
Citiți despre normele noi de frontieră din Regatul Unit și verificați dacă sunteți scutit. 
 
Vom folosi informațiile pe care le furnizați pentru a vă contacta dacă un pasager de 
pe zborul dumneavoastră, de pe vapor sau de pe tren a fost testat pozitiv pentru 
coronavirus (COVID-19). 
 
Fiecare pasager care călătorește într-un grup trebuie să completeze un formular 
individual. Dacă călătoriți cu o persoană care are vârsta sub 18 ani, aceasta nu are 
nevoie de formularul individual, cu condiția că: 
 

• veți ajunge și veți pleca împreună 

• veți rămâne la aceeași adresă din Regatul Unit 

• adăugați detaliile acestei persoane în formularul dumneavoastră 
 
Înainte de a începe, veți avea nevoie de: 
 

• informațiile din pașaport 

• detaliile dumneavoastră de călătorie, inclusiv orele și datele 

• adresa unde veți sta în Regatul Unit (dacă este cazul) 
 
Nu puteți depune acest formular decât cu 48 de ore înainte de ora de sosire în 
Regatul Unit. 
 
Puteți salva informațiile și le puteți completa ulterior. Dacă nu sunteți activ/ă timp de 
25 de minute, veți fi deconectat automat. Dacă nu reveniți la acest formular în termen 
de 7 zile, informațiile dumneavoastră vor fi șterse. 
 
Informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate de Ministerul de Interne și 
Departamentul de Sănătate Publică din Anglia, așa cum este descris în politica de 
confidențialitate. 
 

Înregistrați o adresă de e-mail 
 
Introduceți o adresă de e-mail și o parolă pentru a vă putea salva răspunsurile. Vă va 
fi trimis un link unic prin e-mail pentru a vă permite să vă conectați la aplicație 
ulterior, dacă este necesar. 
 
Pe parcursul aplicației, puteți selecta opțiunea „Reveniți la această aplicație mai 
târziu” ('Return to this application later') pentru a trimite din nou link-ul către cea mai 
recentă aplicație salvată. 
 
Parola trebuie să aibă 8 caractere sau mai mult și să includă o literă și un număr sau 
simbol. 
 
Dacă nu aveți o adresă de e-mail, utilizați următorul e-mail: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Datele dumneavoastră nu vor fi stocate la această 
adresă. 
 

Pentru cine este acest formular? 
 
Completați acest formular pentru altcineva? 
 

Numărul dumneavoastră de telefon 
 
Furnizați numărul dumneavoastră de telefon  
 

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


Includeți doar cifre, iar pentru numerele internaționale includeți și prefixul țării. Veți 
putea adăuga orice numere de telefon suplimentare după ce faceți clic pe „Salvați și 
continuați”. 
 
Unde folosiți acest număr de telefon? Puteți selecta mai multe opțiuni 
 
Selectați dacă acesta este numărul dumneavoastră de telefon de la domiciliu, de 
mobil sau de serviciu Puteți selecta mai multe opțiuni 
 

Alte numere de telefon 
 
Mai aveți alte numere de telefon? 
 

Contactarea prin telefon 
 
Puteți fi contactat/ă telefonic? 
 

Numele dumneavoastră 
 
Introduceți numele dumneavoastră, așa cum este trecut în pașaportul actual sau în 
documentul de călătorie.  
 
Numele de botez este de obicei prenumele tău. Numele de familie este numele pe 
care îl au toți membrii familiei dumneavoastră. Dacă aveți alte prenume, includeți-le 
împreună cu numele de botez. Dacă numele dumneavoastră are un apelativ (de 
exemplu Jr), includeți-l împreună cu numele dumneavoastră de botez. Dacă aveți un 
nume patronimic, includeți-l alături de numele de botez. Trebuie să ne spuneți toate 
numele dumneavoastră de botez. 
 

Orice alte nume 
 
Pe lângă numele pe care le-ați furnizat deja, aveți sau ați mai avut vreun alt nume?  
 
Trebuie să furnizați toate numele dumneavoastră. De exemplu, dacă v-ați schimbat 
numele după căsătorie sau aveți un nume diferit pe care îl folosești în scopuri 
profesionale. 
 

Planurile dumneavoastră de călătorie 
 
Când intenționați să sosiți în Regatul Unit? (De exemplu, 24 6 2020) 
 
La ce oră veți ajunge? (De exemplu, la orele 14:30) 
 
Când intenționați să părăsiți Marea Britanie? (Opțional) 
 

Sexul dumneavoastră 
 
Care este sexul dumneavoastră? 
 

Data dumneavoastră de naștere 
 
Introduceți data nașterii 
 

Adresa dumneavoastră de domiciliu 
 
Introduceți adresa de domiciliu 
 

Pașaportul dumneavoastră 
 
Pentru a completa această secțiune, trebuie să utilizați pașaportul sau documentele 
de călătorie. 
 



Autoritatea emitentă 
 
În pașaportul sau documentul dumneavoastră de călătorie, această poate fi denumită 
și „țara de emitere” sau „loc de eliberare”. 
 
Introduceți data în formatul ZZ LL AAAA 
 

Perioada de ședere în Regatul Unit 
 
Treceți prin Punctul de Control de Frontieră din Regatul Unit? 
 

Detalii despre sosirea dumneavoastră în Regatul Unit 
 
Introduceți detaliile despre sosirea dumneavoastră  
 

Călătoria ca parte a unui grup organizat împreună cu alte persoane 
 
Veți călători în Regatul Unit în grupuri organizate împreună cu alte persoane?  
 
Acestea includ companii de turism sau grupuri de sportivi, de muncă sau de studiu. 
 

Persoanele cu care călătoriți 
 
Călătoriți în Regatul Unit cu o persoană cu vârsta sub 18 ani, pe care o includeți pe 
acest formular?  
 
Această persoană nu are nevoie de formularul individual dacă veți călători împreună 
și veți rămâne la aceleași adrese. 
 

Scutire de la izolare 
 
Sunteți scutit de izolare pentru primele 14 zile în care vă aflați în Regatul Unit? 
 

Unde veți locui 
 
Știți unde veți locui în primele 14 zile de ședere în Regatul Unit? 
 

Cazare în Regatul Unit 
 
La cine intenționați să stați în Regatul Unit? Dacă stați cu prietenii, rudele sau în 
casa unei alte persoane, vă rugăm să ne furnizați numele lor complete. 
 
La ce adresă veți rămâne pentru primele 14 zile în Regatul Unit? 
 
Când veți sosi acolo? (De exemplu, 24 6 2020) 
 
Când veți pleca de acolo? (De exemplu, 24 6 2020) 
 

Altă cazare în Regatul Unit 
 
Veți rămâne în altă locație în primele 14 zile în Regatul Unit? 
 

Persoană de contact în caz de urgență 
 
Vom folosi aceste detalii dacă un alt pasager a fost testat pozitiv pentru coronavirus 
și nu am putut să vă contactăm direct. 
 

Verificați-vă răspunsurile 
 
Verificați informațiile de mai jos înainte de a continua la secțiunea următoare. 
 

Declaraţie 



 
Declar că: 
 

• Voi ajunge în Regatul Unit în următoarele 48 de ore 

• informațiile pe care le-am introdus în acest formular sunt corecte 
 


