
 

 

 

 

  

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

în vederea împiedicării răspândirii virusului SARS-COV-2 cu ocazia participării la examenul 

de aptitudini organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

(CECCAR) 

 Sesiunea ordinară din 12 – 14 martie 2021  

 

     Subsemnatul/Subsemnata, ………….........................................., cu domiciliul în 

………………………….............................................................., în calitate de candidat participant la 

Examenul de aptitudini, sesiunea ordinara 12 – 14 martie 2021,  cu legitimație de examen nr. ………, 

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că mă deplasez 

la locul susținerii examenului de aptitudini organizat de CECCAR la ..............................................., în 

zilele de 12, 13 și 14 martie 2021, și declar pe propria răspundere și următoarelei: 

1. V-ați deplasat în străinătate în ultimele 2 săptămâni? Încercuiți răspunsul dumneavoastră și  precizați țara/țările, în 

caz afirmativ. 

DA NU 

În: 

2. Potrivit informațiilor de care dispuneți, ați interacționat, în ultimele 2 săptămâni, cu persoane infectate cu virusul 

SARS-COV-2 sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus? Încercuiți răspunsul 

dumneavoastră. 

     DA NU 

3. Ați avut ultimele 2 sptămâni una sua mai multe dintre următoarele simptome? Încercuiți răspunsurile dumneavoastră. 

Febră DA NU 

Dificultăți în a înghiți DA NU 

Dificultăți în a respira DA NU 

Tuse persistentă DA NU 

4. Vă aflați în perioada de izolare la domiciliu, ca urmare a confirmării cu infecția SARS-COV-2? Încercuiți răspunsul 

dumneavoastră. 

     DA NU 

5. Ați fost declarat/declarată contact direct cu o persoană infectată cu SARS-COV-2 și vă aflați în perioada de carantină 

la domiciliu/carantină instituționalizată? Încercuiți răspunsul dumneavoastră. 

     DA NU 

 

Semnătura ..................................... 

Data .......................... 

                                                 
i În cazul în care răspunsul dumneavoastră la una dintre cele 5 întrebări este afirmativ, precizăm că ne rezervăm dreptul de a vă 

interzice accesul în sala de examen în conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/10.02.2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 


