Declarație pe proprie răspundere
Subsemnatul(a) ______________________________________, fiul/fiica lui ____________ și al
___________, domiciliat(ă)
în ________________________, județul/sectorul_________________
strada____________________,număr___,bloc___,etaj__,apartament___,având CNP____________________
BI/CI seria ___, număr _________,
Locuind în fapt1 în localitatea___________________________, județul/sectorul ___________,strada
________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament ___,
Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații2, precum și ale art. 352
referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă
deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la_________________________,
până la ______________________________________________________________________, pentru3:
□ deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și ocul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
□ deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor
de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
□ deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
□ deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilităţi ori deces ai unui membru de familie;
□ deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de
companie/domestice;
□ deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
□ deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
□ deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
□ deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Atât declar, susțin și semnez.

Data ___/____/_______

Semnătura,

1 Se declară situația în care persoana nu locuiește la domiciliul prevăzut în actul de identitate.
2 Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

