
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________________________, 

CNP ___________________________, număr de telefon ____________________________,  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora „Declararea necorespunzătoare a 

adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își 

desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, 

declar pe propria răspundere că: 

1. În ultimele 21 zile ați locuit/vizitat zone cuprinse în Lista actualizată zilnic a regiunilor și localităților din 

zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19, conform informațiilor puse la dispoziție de 

Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pe site-ul 

http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov? 

□ DA  □ NU 

 

2. Ați venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecției cu Coronavirus (COVID-19) la 

serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale ori alte genuri de locuri în ultimele 21 

zile? 

□ DA □ NU 

 

3. Ați intrat în contact în ultimele 21 de zile cu fluide biologice (Ex: sânge, materii fecale, urină, salivă, 

spermă etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție cu 

COVID-19? 

□ DA □ NU 

 

4. Ați fost spitalizat în ultimele 21 de zile pentru motive pulmonare, respiratorii sau în legătură cu unul din 

simptomele de la pct. 5? 

□ DA □ NU 

 

5. Ați avut în ultimele 21 de zile una sau mai multe dintre următoarele simptome? 

Febră   □ DA  □ NU 

Dificultatea de a înghiți, dureri în gât □ DA  □ NU 

Dificultatea de a respira (scurtarea respirației) □ DA  □ NU 

Tuse intensă/ repetitivă □ DA  □ NU 

 

În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre primele 4 întrebări de  evaluare a riscului unui 

pacient de a fi posibil expus la infecția cu COVID-19, pacientul este considerat POSIBIL EXPUS la virusul 

COVID-19,  SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC în funcție de răspunsul la întrebarea 5, și nu va putea 

fi consultat, acesta urmând să respecte procedurile operaționale în vigoare (ex: informare DSPJ și medic 

de familie, autoizolare la domiciliu, automonitorizare apariție simptom, apel la 112, etc. în funcție de situație) 

Mă angajez să anunț medicul / cabinetul medical / clinica, telefonic sau prin email, despre orice modificare 

a situației declarate, înainte de a mă prezenta din nou la consultație, recoltare, tratament, etc. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor este pedepsită conform Codului 

Penal. 

Data: _________________________     Semnătura: ______________________ 

http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov

