
                         
 

 
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE IMBOLNAVIRI 

CU COVID - 19 
 
 

Subsemnatul/a ………………………………….……, data 
nașterii………………………………..declar pe proprie răspundere că toate informațiile furnizate prin 
completarea prezentului chestionar sunt complete, corecte și valabile la momentul semnării acestuia . 

Se bifează răspunsul corespunzător 
 

1. Ați călătorit în ultimile 14 zile într-una din zonele de risc prevăzute în lista cu țările, teritoriile și 
zonele geografice cu risc de Covid-19;     DA              NU   
a . Daca DA,  unde ?  Menționați țara / tările tranzitate................................................  
b.  Daca DA,  data intrării în România ....................................... 

2. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru o posibilă 
infecție cauzată de Covid-19:     DA         NU 

      Daca DA,  precizați numărul de zile scurse de la contact până în momentul prezentării 
3. A dispus vreo autoritate română măsuri de carantină sau autoizolare, cu privire la persoana mea, 

care să fie în vigoare la data prezentei declarații ?  DA     NU 
 
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”, dau prezenta declarație. 

Mă oblig ca, pe toată durata desfășurării activității la centrul de concurs, să aduc la cunoștința 
președintelui centrului de concurs orice modificare survenită față de cele declarate anterior. 

Informațiile solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentuluinr. 679/2016 
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu respectarea strict a principiilor legate de drepturile fundamentale. Persoanele ale căror date 
personale sunt prelucrate beneficiază de dreptul de a-și exercita drepturile de modificare, intervenție și 
opoziție, printr-o cerere semnată, datată și scrisă adresată angajatorului. 

 
 
Numele și prenumele ……………………………………………….. . 
 
Semnătura …………. 
 
Data ………………… 

 


