
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
 Subsemnatul(a) ___________________________________________, domiciliat(ă) în / reședința 
actuală în Loc. ____________________ Str. _______________________________ Nr._______, Bl._________, 
Sc._____, Ap._____, Jud. / Sector _________, Țara _________________, posesor al actului de identitate 
Pașaport /CI Seria ______ Nr. ____________ CNP _________________________, în calitate de părinte/ tutore 
legal al minorului ___________________________________________ participant la prima ediție a Royal Race 
Câmpina, după ce am luat la cunoștință de faptul că furnizarea de informații false și/sau incomplete, către 
evenimentul dvs., poate conduce la îmbolnăvirea altor persoane și/sau decesul altor persoane, precum și de faptul 
că declarația subsemnatului/ei poate să conducă la următoarei consecințe:  

 Condamnarea penală a subsemnatului/ei, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și sancționate de 
Codul Penal al României, precum și orice alte infracțiuni prevăzute de legi speciale, care ar putea rezultă 
din declararea necorespunzatoare a adevarului și / sau din declarații incomplete, CU PEDEPSE LA 
ÎNCHISOARE DE PÂNĂ LA 15 ANI. 

 
A. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal al României, privind declarațiile 
neadevărate, următoarele: 

 În ultimele 14 zile, nu am călătorit alături de minor în străinătate în alte state decât cele exceptate de la 
aplicarea măsurilor de carantină/izolare (zona verde). 

 În ultimele 14 zile, nu am avut simptome specifice infectării cu virusul SARS COV 2 nici eu, nici minorul 
însoţit(Ex: Cele mai frecvente simptome: febra, oboseala, tuse seacă; alte simptome care pot fi prezente: dureri 
de cap, congestie nazală, dureri de gât, diaree, etc.); 

 Nicio rudă de-ale mele, până la gradul 4 inclusiv (copii, părinți, bunici, frate, soră, unchi, mătușa, nepot, var) 
și nici soțul/soția/concubinul/concubină sau orice altă persoană cu care locuiesc sau cu care am intrat în contact 
în ultimele 14 zile şi nici minorul însoţit, nu au călătorit în străinătate, în alte state decât cele exceptate de la 
aplicarea măsurilor de carantină /izolare( zona verde), în această perioadă și nu prezintă simptome specifice 
infectării cu virusul SARS-COV 2. 

 Nu am intrat în contact, în ultimele 14 zile, nici eu, nici minorul însoţit, cu nicio persoană suspectă sau testată 
pozitiv cu virului SARSCOV2 şi nici cu vreo persoană care a călătorit în străinătate în ultimele 14 zile în alte 
state decât cele exceptate de la aplicarea măsurilor de carantină/izolare. 
B.  Subsemnatul/a, mă oblig să ma asigur că minorul poartă masca de protecție în tot timpul pe care îl 
vom petrece în zona de start/finish. 
Subsemnatul/a mă oblig să dezinfectez echipamentul meu şi pe al minorului însoţit corespunzător după 
terminarea cursei şi sesiunii de premiere.   
Subsemnatul/a mă oblig să îmi depozitez echipamentul meu şi pe al minorului într-o pungă închisă 
primită în kitul de participare după terminarea cursei şi să îmi dezinfectez mâinile la terminarea acţiunii. 
Subsemnatul/a sunt de acord să fiu trecut/ă prin triajul epidemiologiccare constă în prezentarea sau 
semnarea declaraţiei pe propria răspundere în legătură cu istoricul medical recent şi în termoscanare.De 
asemenea, sunt de acord ca minorul să fie trecut prin triajul epidemiologic. 
Subsemnatul/a sunt de acord să nu vin însoţit/ă de un suţinător sau mai mulţi susţinători în ziua 
competiţiei, conform regulilor impuse în această perioadă.    
 
Declar totodată că înțeleg pe deplin consecințele declarației mele și că prin semnarea acesteia sunt de acord și pe 
deplin conștient că, în cazul în care cele declarate nu corespund adevărului sau sunt false și/sau incomplete, voi 
suporta toate consecintele asumate prin prezenta. 
Prin prezenta declar ca sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal se se realizeze, cu respectarea 
prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene 
pentru aprobarea normelor privind protectia in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum 
si a normelor referitoare la libera circulatie a acestui tip de date cu caracter personal.  
 
 
Data           Participant, 


