
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata ...................................., născută/născut la data de............................,  

domiciliat în ..............................., str. ......................, nr. .............., Bl. ................, Sc. ........., Etj. ............, 

Ap. ............., posesor al cărţii de identitate seria ..........., nr. ................., eliberată de .............................., 

la data de .........................., CNP .................................., conform dispozitiilor art. 4, art. 5 din Ordonanța 

Militară 2 din 21 Martie 2020, prin prezenta, atest că deplasarea mea este legată de următorul motiv:   

 

a) deplasare în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință și locul/locurile de 

desfășurare a activității profesionale (adresa: ............................................................................., 

str. ....................................., nr. ......... Etj. ......, ...........................................................................), 

atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la 

distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes 

profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator);  

 

b) deplasare pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor  și 

animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității 

profesionale; 

 
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 

 
d) deplasarea pentru îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu 

dizabilități ori deces al unui membru de familie; 

 
e) deplasare scurtă, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a 

oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice; 

 
f) deplasare pentru rezolvarea următoarei situații 

urgente:.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................urmând 

următorul traseu:........................................................................................................................... 

 

 

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. 

 

Declar prin prezenta ca pentru a preveni răspandirea pe teritoriul Romaniei a virusului COVID– 19 

respect toate măsurile generale de prevenție impuse de catre autoritațile statului român. 

 

Sunt 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. 

 

Nume Prenume:……………………………….. 

 

Data: …………………… 

 

Semnatura:…………………………….. 


