DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE / DECLARATION SUR L’HONNEUR
Subsemnatul/a / Je soussignée:
domiciliat/ă în / Domicilié(e) à :
cu reședința în fapt în / Résidant au :
născut/ă în data de / Né(e) le :
în localitatea / Lieu de naissance :

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în
declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul orar 23.00 – 05.00, din
următorul/următoarele motive / Je déclare sur l’honneur, en connaissance des dispositions de l'article
326 du Code pénal relatives aux fausses déclarations, me déplacer hors de mon domicile, entre 23h00
et 5h00, pour la ou les raisons suivantes:

În interes profesional. Menționez că îmi desfășor activitatea profesională la
instituția/societatea/organizațiacu sediul în și cu punct/e de lucru la următoarele adrese / Pour raison
professionnelle. Je mentionne que mon activité professionnelle dépend de l'institution / entreprise /
organisation dont le siège se situe à l’adresse suivante:

Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță / Achiziționarea de
medicamente / Îngrijirea/însoțirea copilului și/sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilități / Deces al unui membru al familiei / Pour assistance médicale ne pouvant être reportée ou
réalisée à distance / Achat de médicaments / Soins / Accompagnement des enfants et / ou prise en
charge des personnes âgées, malades ou handicapées / Décès d’un membre de la famille :

Data/ Date :

Semnătura / Signature :

.....................................

* Declarația pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor prezentate mai sus / * La déclaration
sur l’honneur peut être rédigée à la main, à condition que toutes les rubriques ci-dessus soient renseignées.
**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe
documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care folosește Declarația și data pentru care este valabilă declarația /
** La déclaration peut être stockée et présentée pour contrôle sur des appareils électroniques mobiles, à condition que le document
présenté contienne la signature manuscrite de la personne et la date à laquelle la déclaration a été rédigée.

