
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

Subsemnatul/a, _________________________________ reprezentant/a împuternicit/ă 

legal al/a  _________________________________________ (denumirea agentului economic)  

- după ce am luat la cunostință de Hotărîrea nr.26/17 din 08 octombrie 2020 a 

Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Cimișlia și a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia, 

- înțelegînd și conștientizînd că nerespectarea prevederilor Hotărîrii indicate mai sus 

poate conduce la îmbolnăvirea altor persoane și/sau decesul altor persoane, 

precum și de faptul că declarația subsemnatului/ei poate să conducă la următoarele 

consecințe: 

• Condamnarea contravențională sau penală a subsemnatului/ei și/sau a 

____________________________________________(denumirea agentului economic), 

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și sancționate de Codul Contravențional sau 

Codul Penal ale Republicii Moldova, precum și orice alte infracțiuni prevăzute de legi 

speciale, care ar putea rezulta din declararea necorespunzătoare  adevărului și / sau din 

nerespectarea obligațiilor asumate în declarație;  

•  Suportarea de către ______________________________________________ 

(denumirea agentului economic), a tuturor pagubelor si cheltuielilor cauzate angajaților și/sau 

vizitatorilor unității  comerciale pe care o administrăm/gestionăm care s-ar infecta aici cu 

COVID-19 ca urmare a neasigurării în unitatea comercială de către administrația acesteia 

a respectării  condițiilor neofensive și suficiente pentru excluderea infectării angajaților 

și/sau vizitatorilor cu COVID-19 fapt ce ar genera răspîndirea virusului. 

      Conștient/ă fiind de consecințele ce se pot produce, declar pe propria răspundere, din 

numele _______________________________________ (denumirea agentului economic),  

sub sancţiunea aplicării măsurii de sistare a activității comerciale  a unității de comerț pe 

care o administrăm/gestionăm cu intrarea acesteia în carantină pentru o perioadă de cel 

puțin 14 zile şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că respectăm la 

moment  și că vom respecta în continuare toate măsurile ce sunt prevăzute în Hotărîrea 

nr.26/17 din 08 octombrie 2020 a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică 

a raionului Cimișlia și a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia, în 

Planul de pregătire și răspuns la infecția Coronavirus de tip nou (COVID-19) cît și toate 

măsurile ce vor fi hotărâte de organele abilitate ulterior depunerii prezentei declarații, și 

că vom crea condiții ce elimină riscul infectării cu COVID-19 a angajaților și vizitatorilor 

unității/lor comerciale pe care o/le administrăm/gestionăm. 

 

 
 Data completării:___________                                             Semnătura: ________________ 
/________________________/                                                      L.Ș. 

                                                                                                            
                               
 

Anexă: 1. Copia autentificată a certificatului de înregistrare. 

            2. Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.  

            3. Procura de delegare a dreptului de a semna Declarația pe proprie răspundere 

(după caz).  


