
DECLARAŢIE

Nume______________________________________________  Ţara din care aţi plecat;
Prenume____________________________________________ Localitate:__________
Sexul o M □ F Data: ______________

Paşaport /  C.I. Seria_______ N r.__________________________
Data naşterii: (Z/L/A):______ /_______ţ__________________
Data sosirii în România: _____ .

Estimez că voi rămâne în România mai mult de 24 de ore la următoarele adrese:
Nr.

Crt.

Locaţia
(O raş)

Data sosirii Data plecării Adresa completă

Pe perioada şederii/călătoriei în România pot fi contactat ia:
Nr. Tel: _____________________________  E-mail:

1. Aţi locuit / vizitat zone în care se aflau persoane suferinde din cauza infecţiei cu noul Coronavirus (COVTD-19)?
□ Da d  Nu
2. Aţi venit în contact direct cu persoane suferinde din cauza infecţiei cu noul Coronavirus (COV1D-19) la serviciu, în 
vecinătatea locuinţei sau vizitând unităţi medicale ori alte genuri de locuri în ultimele 14 zile?
a  Da oN u
3. Aţi fost spitalizat în ultimele trei săptămâni?
□ Da d Nu
4. Aţi avut una sau mai multe dintre următoarele sim ptom e?______________ ____ _________ ______________________

• Febră □ Da □ Nu
• Dificultatea de a înghiţi □ Da □ Nu
• Dificultatea de a respira □ Da o Nu
• Tuse intensă □ Da □ Nu

Aviz importantul acord'. In contextul evoluţiilor înregistrate începând cu ianuarie 2020 în legătură cu infecţia cu noul coronavirus COVID-19, 
pentru a putea rămâne în România, toţi pasagerii din sau care au călătorit recent în China, Italia, Coreea de Sud, Iran
...................... ...................... ........... ........ ................................................................... ....................................... ....... .......................sunt obl igaţi
să completeze chestionarul de mai sus. Vă rugăm să reţineţi că datele şi informaţiile furnizate aici Sunt solicitate pentru colectare şi prelucrare de
către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană______________Datele şi Informaţiile solicitate şi colectate sunt prelucrate în conformitate eu
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu respectarea strictă a principiilor legate de drepturile fundamentale. Persoanele ale căror date sunt prelucrate beneficiază 
de dreptul de a-şi exercita drepturile de modificare, intervenţie si opoziţie printr-o cerere semnată, datată şi scrisă adresam operatorului de date.
» Sunt conştient că un refuz de a completa chestionarul poate provoca refuzul intrării mele pe teritoriul României, în scopul eliminării
eventualelor ameninţări ia adresa sănătăţii publice a României,
•  Cunoscând prevederile a r t  326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaraţii şl art. 352 din Codul Penal eu privire la 
zădărnicirea combaterii bolilor, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am sosit pe teritoriul României plecând din ţara de origine, cu 
tranzitarea teritoriului următoarelor ţări .......................................................................... ......... ....................................................... ............ ........
......• ................................... ............... ...................................................şi că voi urma indicaţiile personalului medical care mi-au fost aduse la cunoştinţă pe timpul
efectuării controlului de frontieră în punctul de trecere a frontierei............................. ........................................... . ....................... (denumire).
• Declar pe propria răspundere faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a virusului Covid-19, după părăsirea 
perimetrului punctului de trecere a frontierei mă voi deplasa la domiciliu / reşedinţă / instituţie medicala /  clădire cu destinat« specială / alta
adresă (ase indica adresa exactă).............................. ......................................................................................... ..................... ..... .............. ....... >.
......................... -............. ...................... ............. ........ .................................................. .................^.......  pentru anto-izolare sau plasare în carantină.
folosind .......................................... (a se indica număr de înmatriculare auto sau ambulanţă), urmând traseul următor:

• Sunt de acord că informaţiile furnizate pot fi consultate şi prelucrate de către autorităţile competente. 

Data şi locul:__________________________ Semnătură:_________

Legenda pentru personalul DSP:
Risc crescut de contagiozitate = "DA” la punctul 4 
Risc crescut de expunere = MDA" ia punctele 1,2 şi 3 
Risc scăzut= -NU" la toate întrebările



R O M Â N I A  
GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII SPECIALE OE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE nr. 6 din 09.03.2020 
privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus.

în conformitate cu prevederile art.2 Ut a), art.4 alin.(l) lit. c) şi d) din OUG. 
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţăi, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. V, pct.7 din OUG. nr. 1/2014 privind 
unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale art.3 alin. (1) Ut d) din HG.nr.758/2009 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005,

în temeiul prevederilor art. 8A1 şi art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind 
organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale 
de Urgenţă,

în contextul riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 şi 
adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

A rt.l Se aprobă suspendarea cursurilor din toate unităţile de învăţământ 
preuniversitar începând din data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu 
posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei.

Art.2 (1) Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii 
regulate, regulate speciale şi ocazionale în trafic internaţional pentru toate cursele 
efectuate de către operatorii de transport spre Italia şi din Italia spre România, 
începând cu data de 10.03.2020, ora 12:00, până în data de 31.03.2020, ora 12:00, ora 
României.
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(2) Operatorii de transport rutier care efectuează servicii regulate, regulate 
speciale şi servicii ocazionale care tranzitează Italia au obligaţia de a comunica 
cetăţenilor români care se vor îmbarca din Italia către România, faptul că vor intra în 
carantină/ autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma responsabilitatea prin 
completarea unei declaraţii pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuz.

Art. 3 (1) Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către 
operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe spre Italia şi dinspre 
Italia spre Romania, începând cu data de 12.03.2020 ora 12.00, până la data de 
31.03.2020 ora 12.00, ora României.

{2} Operatorii feroviari au obligaţia de a afişa la bordul trenurilor şi de a 
distribui materiale tipărite care să aducă la cunoştinţa călătorilor faptul că cetăţenii 
români care se vor îmbarca venind din Italia către Romania vor intra în carantină sau 
autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma această responsabilitate prin 
completarea unei declaraţii pe proprie răspundere, la urcarea în tren.

(3) Operatorii feroviari au obligaţia de a înştiinţa cetăţenii străini că acestora nu 
li se va permite trecerea frontierei României, dacă vin cu escală din Italia.

Art.4 Se aprobă sistarea programelor de studii privind schimbul de experienţă până la 
31>03.2020, cu posibilitatea de prelungire, dacă acestea nu au fost începute până la 
data prezentei hotărâri.

Art. 5 Se aprobă suspendarea, până la 31.03.2020, a stagiilor în spitale pentru cursanţii 
şcolilor postliceale-sanitare.

Art. 6 Se aprobă instituirea obligaţiei pentru unităţile de alimentaţie publică (ex. 
hyper-market, super market, market, magazine de cartier, etc.) de a lua măsuri în 
privinţa:

- dezinfecţiei frecvente a suprafeţelor expuse (cărucioare, balustrade, coşuri de 
cumpărături, clanţe de uşi, butoane de la lifturi, grupuri sanitare, etc.}.

- instituirii de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele 
caselor de marcat, în spaţiile comerciale.

Această măsură se va implementa pe baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii în 
termen de 48 de ore de la adoptarea prezentei Hotărâri.

Art. 7 Se aprobă desfăşurarea reuniunilor cu un număr sub 200 de persoane fără 
avizul DSP.

Art. 8 Furnizorii publici şi privaţi de transport de persoane sunt obligaţi să efectueze 
dezinfectarea frecventă a spaţiului (ex. bare şi suporţi de susţinere, uşi, scaune, etc.), 
de preferat la finalizarea traseului.
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Art. 9 Toate instituţiile publice şi private au obligaţia de a asigura la toalete material 
destinat igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecţia 
frecventă a clanţelor, uşilor, precum şi a altor suprafeţe expuse (mese conferinţe, 
birouri, balustrade, butoanele de lifturi, etc.).

Art. 10 Se vor transmite circulare către instinuţiile publice şi private în vederea 
analizării posibilităţii desfăşurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în 
temeiul dispoziţilor art. 108-110 din Legea 53/2003 Codul Muncii, coroborat cu art. 2 
din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, acolo unde este 
posibil.

A rt.ll Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere utilizată la intrarea în 
ţară, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.12 La nivel naţional, autorităţile cu responsabilităţi în gestionarea riscului 
manifestat de virusul SARS-COV-2, intensifică acţiunile preventive derulate în spaţiile 
publice cu aflux de persoane (cum ar fi: gări, autogări, staţii de metrou, târguri, pieţe, 
etc.), în vederea conştientizării populaţiei cu privire la importanţa respectării măsurilor 
de sănătate publică dispuse.
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