
 

ADRESA: Strada George Călinescu nr.29, Sector 1, București, cod poștal 011692  
E-MAIL: contact@proedus.ro 

 
Declarație pe proprie răspundere pentru prevenirea contactării virusului SARS – 

COV2 (Covid-19) adresată participanților din cadrul proiectului  
„Vacanța activă în bucuresti la PROEDUS” 

 
În scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea 

dumneavoastră și a personalului PROEDUS cu care minorii vor interacționa în cadrul spațiilor PROEDUS, vă 
solicităm să completați, pe propria răspundere, prezentul chestionar:  

Nr. 
crt. 

Întrebare  Răspuns  Observații/ Precizări 

1 Participantul la proiect s-a deplasat în 
străinătate în ultimele 14 zile? Dacă ați făcut 
o astfel de deplasare, precizați în ce zonă. 

DA NU  

2 Participantul la proiect a interacționat în 
ultimele 14 zile cu persoane infectate cu 
Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-
19) sau care au prezentat simptomatologia 
specifică unui astfel de virus? 

DA NU  

3 Participantul la proiect a avut în ultimele 14 
zile una sau mai multe dintre următoarele 
simptome: febră, temperatură peste limita 
normală, tuse, pierderea gustului și /sau a 
mirosului. frisoane, dureri musculare? 

DA NU  

4 Participantul la proiect s-a aflat într-un spațiu 
cu o persoană carantinată/ izolată în ultimele 
14 zile sau a fost chiar el însuși 
izolat/carantinat? 

DA NU  

Am luat cunoștință de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 
infecto-contagioase se sancționează conform art. 352 din Codul penal și a art. 34 lit. m) din H.G. nr. 
857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu 
modificările și completările ulterioare. Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, 
dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legilor 
în vigoare. 
4 Nume și prenume reprezentant legal al 

minorului care completează prezenta 
declarație: 

 
 

5 Data completării:  
 

6 Telefon :   
 

7 Email:   
 

8 Numele și prenumele elevului, prezent în 
proiect, în perioada 12-23.04.2021 

 

9 Semnătura:   
 
 
 

**Declarația se completează o singură dată în prima zi de activitate! Dacă apar situații neprevăzute, aveți 
obligația conform legii, să notificați reprezentanții PROEDUS!** 
 


