Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 12 din 06.04.2020

VIZĂ
DSP BACĂU

VIZĂ
IPJ BACĂU

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
DE CARANTINARE OBLIGATORIE LA DOMICILIU/LOCAȚIA DECLARATĂ
Numitul/a………….......……………………………………cu domiciliul stabil în județul ________,
localitatea/comuna………………………….
str……………………………….
nr…..
bloc……
apt………....CNP………………………………….., posesor/ posesoare al/ a B.I/ C.I. cu seria ……, nr.
…….., sosit în România în data de…..........……………….. din țara……………………………
localitatea/ regiunea…………………………………….. cu
autoturism propriu cu nr. de
înmatriculare……………………… voi efectua 14 zile de carantină în următoarea locație:
localitatea/comuna……………………. str………………. nr….. bloc………… ap…
(se va completa doar dacă locul de carantină diferă de domiciliul declarat )
Declar pe proprie răspundere sub incidența dispozițiilor art. 326 Cod Penal că timp de 14 zile,
începând cu data de….……………..până la data de .......………………..voi sta CARANTINAT
OBLIGATORIU LA DOMICILIUL DECLARAT, conform Hotărârii CJSU Bacău nr. 12/2020 și a art.3
din Ordonanța militara nr. 4/29.03.2020.
Declar sub incidența dispozițiilor art. 326 Cod penal că dispun de SPAȚIU INDEPENDENT și
SEPARAT de ceilalți membrii ai familiei pentru a respecta regulile de carantină. În situația în care nu
dispun de un spațiu independent toate persoanele care locuiesc în acel spațiu vor intra în carantină și vor
respecta condițiile carantinării.
Pe perioada carantinării obligatorii la domiciliu cunosc ca am următoarele obligații :
 Să nu părăsesc spațiul de la domiciliu declarat unde se realizează carantinarea;
 Să nu am contact fizic cu celilalți membrii ai familiei ce locuiesc la același domiciliu pe toată
durata carantinei, când dețin spațiu independent;
 Să respect toate normele de igienă sanitară pentru prevenirea răspândirii infecției cu Covid -19.
 La apariţia unor simptome respiratorii (tuse, strănut) sau modificări în starea de sănătate (febră,
dureri de cap, etc) voi anunţa imediat Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău la nr. de
telefon : 0234/512850 sau la email dspjbacau@aspjbacau.ro .
Declar că am luat la cunoștință că nerespectarea a măsurii de carantinare obligatorie la domiciliu
atrage după caz răspunderea penală și contravențională prevăzută de dispozițiile art. 352 Cod penal astfel
cum a fost modificat prin OUG nr. 28/2020, OUG nr. 1/1999 și art. 3 din Ordonanța Militară nr.
4/29.03.2020 astfel:
I. Art. 352 Cod penal: Zădărnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea
bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta
a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă
de această boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
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II. Amendă de la 10.000 la 20.000 lei, conform HG nr. 857/2011, art. 34, lit m): nerespectarea de către
persoanele fizice, suspecți și convalescenți de boli transmisibile, contacți și purtători sănătoși de germeni
patogeni a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii și combaterii bolilor
transmisibile.
III. Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor
fi sancționate cotraventional conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi
obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare în formă instituționalizată, suportând cheltuielile efectuate
de carantinarea lor.
Această declaraţie s-a întocmit în două exemplare, unul fiind păstrat de persoana carantinată
obligatoriu la domiciliu.

Data..................................
Nume şi prenume..................................
Semnătură.................................

