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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19  ŞI 

ACORD DE PRELUCRARE DATE 
 

 

Subsemnatul (Numele și prenumele) ............................................................................., în calitate de 

părinte/ocrotitor legal al cursantului ......................................................................................................, 

născut la data de...................., cu domiciliul în Localitatea ...................................................................., 

Strada .............................................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......, Apartament........., 

cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în 

ultimele 14 zile:  

 Cursantul nu a prezentat simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, 

dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

 Cursantul nu a călătorit  în țări cu transmitere comunitară COVID-19. 

 Cursantul nu a fost diagnosticat cu COVID-19.  

 Cursantul nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.  

 

Nu voi aduce cursantul  în colectivitate dacă prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial 

infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).  

Nicio rudă până la gradul 4 inclusiv (părinți, bunici, frate, soră, unchi, mătușă, văr) cu care a intrat în 

contact în această perioadă nu a prezentat simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV-2. 

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor, cursantul:  

 nu a avut nicio problemă de sănătate  

 a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a 

documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital).  
 

Cunoscând prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la falsul în declaraţii, menţionez că informaţiile sunt reale 

şi corecte.  

Datele şi informaţiile din prezentul formular corespund realităţii, iar în momentul completării acestuia nu mă aflu 

sub incidenţa niciunei măsuri restrictive impuse de autorităţile naţionale pe teritoriul român şi/sau al altor state în 

care am călătorit, precum: restricţii de tip carantină, autoizolare, părăsirea domiciliului, statului. 

Din perspectiva legislaţiei în materia datelor cu caracter personal - Regulamentul 679/2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal GPDR, Centrul Cultural „Reduta” 

Braşov, organizatorul cursurilor acţionează în calitate de operator cu privire la aceste date, în sensul în care 

stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare. 

Datele colectate prin prezenta sunt folosite exclusiv în scopul de a respecta prevederile legale instituite de apariţia 

COVID-19. Documentele se distrug după o perioadă de 45 zile de la momentul completării. 

 

Data: ............................ Semnătura,  

Persoana de contact:  

Numele........................................................................................................./calitatea..................  

Nr. telefon:..........................................  
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