
S.C. ..................................................... S.R.L. 

Cod Fiscal RO .................................... 

Nr. inreg. J..../.............../...................... 

Sediu Social: ....................................... 

Punct de lucru ………………………. 

Nr. …. / …………….. 

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ 

Prin prezenta se atesta faptul ca domnul/doamna ………………………., născută/născut la data de ……….,  

domiciliat/ă în ……………, ………., str. …………………, nr. ………., Bl. …………, Sc. …., Etj. …., Ap. ….., 

posesor al cărţii de identitate seria ………., nr. …………….., eliberată de …………………….., la data de ………….., 

CNP ………………….., este angajat al societatii S.C. …………………………. S.R.L., CIF RO …………., cu 

sediul social in ……………., Str. ………………., Nr. ………, Județul …………., in baza contractului individual de 

munca cu norma intreaga/timp partial incheiat pe durata nedeterminata/determinata, inregistrat in Registrul General 

de Evidenta al Salariatilor cu nr …../……….., in functia de ……………, COD ……… conform Clasificării 

Ocupaţiilor din România.   

S-a eliberat prezenta in baza documentelor detinute de societate, pentru a atesta faptul că deplasarea persoanei mai sus 

menționate, între locuința/gospodăria și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea companiei și nu poate fi 

desfășurată de la distanță sub forma de telemunca sau munca la domicliu. 

Locul de desfășurare al activității profesionale: Sediul social/Punctul de lucru al angajatorului situat in 

...........................................................................................................................................................................................  

Traseul deplasării: ............................................................................................................................................................  

Mijlocul de deplasare: ......................................................................................................................................................  

Subsemnatul .............................................., Administrator al companiei S.C. …………………………. S.R.L., 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire 

la zădărnicirea combaterii bolilor, declar prin prezenta, pe proprie răspundere ca cele de mai sus sunt adevarate. 

 

Pentru a preveni răspandirea pe teritoriul Romaniei a virusului COVID– 19 am luat toate măsurile generale de 

prevenție impuse de catre autoritațile statului român. 

 

Suntem de acord ca informatiile furnizate sa fie consultate și prelucrate de către autoritațile competente cu respectarea 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date, cu respectarea stricta a principiilor legate de drepturile fundamentale. 

 

Prezenta adeverință intră in vigoare începând cu data de 23 Martie 2020 și este valabilă pe toată perioada Decretului 

Presedintelui Romaniei  nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgentă pe teritoriul României, precum si dupa caz, 

a urmaătoarelor decrete prezidentiale care vor institui masuri asemanatoare. 

S.C. ………………………………………. S.R.L. 

Administrator, 

NUME PRENUME, 

Semnatura, 

…………………………………… 

 

Salariat, 

NUME PRENUME, 

Semnatura, 

………………….. 


