
      Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/reprezentant legal, mun. Chișinău          Pagină 1 din 2 
 

Declarație pe propria răspundere 
 

Prezenta declarație este întocmită în baza INSTRUCȚIUNII privind măsurile de protecție care trebuie 
aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic 
al COVID-19, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale extraordinare pentru sănătate publică nr. 26 din 
21.08.2020, Hotărârea nr. 17 din 22 august 2020 a Comisiei extraordinare de sănătate publică a 
municipiului Chișinău și a Reglementarilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în 
contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și 
extrașcolar, aprobate prin Ordinul MECC nr. 840 din 19.08.2020. 

Subsemnata/ul__________________________________________________, tel.____________________ 

                                (numele, prenumele părintelui) 

Părinte/reprezentant legal al copilului _____________________________________________________, 

Clasa a _____, Instituția ________________________________________________________________.  

Semnez această Declarație pe propria răspundere și îmi asum să respect toate prevederile 
INSTRUCȚIUNII privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor 
de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, cu care am luat cunoștință până 
la semnarea prezentei declarații. 

La reluarea procesului educațional (în momentul redeschiderii instituției), ținând cont că instituția va activa 
în condițiile pandemiei COVID-19, voi întruni toate condițiile impuse de prevederile Instrucțiunii sus-
numite, inclusiv: 

1) Mă angajez să respect măsurile de protecție aplicate de instituție pentru controlul infecției COVID-19 și 
prevenirea răspândirii infecției în rândurile elevilor și personalului acesteia. 

2) Mă oblig să contribui la responsabilizarea copilului meu să respecte toate măsurile de protecție și 
igienă în ceea ce privește siguranța proprie, dar și prevenirea răspândirii infecției COVID-19. 

3) La înscrierea/ întoarcerea copilului în sala de clasă/ sălile de clasă (în momentul redeschiderii 
instituției), voi întruni toate condițiile impuse de prevederile Instrucțiunii și a Reglementărilor sus-
numite. 

4) Voi informa copilul despre regulile de protecție a sănătății, în contextul epidemiologic al COVID-19: 
respectarea traseului de deplasare în interiorul instituției și pe teritoriul adiacent, distanței fizice de 
minim 1,5 m, indicațiilor personalului didactic și nedidactic al instituției; evitarea contactului fizic de 
orice tip (îmbrățișări, strângeri de mână etc.); transmiterea și utilizarea în comun a paharelor, 
tacâmurilor, pixurilor, creioanelor, caietelor, telefoanelor mobile etc.  

5) Mă oblig să prezint certificatul medical al copilului, care confirmă realizarea planului individual de 
vaccinări conform vârstei (pentru clasa I, X). 

6) Să aduc la cunoștința medicului de familie, administrației instituției, dirigintelui, orice situație legată de o 
posibilă contaminare în cadrul familiei sau în cercul de prieteni. 

7) Mă oblig să prezint dirigintelui, la solicitare, informații despre starea de sănătate a copilului. 
8) Îmi asum răspunderea ca, la aducerea la școală / luarea copilului acasă, conform Graficului stabilit de 

instituție, respectând distanța fizică, fiind echipat/ă cu mască de protecție. 
9) Voi verifica și voi ține sub control zilnic, înainte de a merge la școală, starea mea de sănătate și a 

copilului, iar la apariția semnelor de boală ne vom izola acasă, cu informarea medicului de familie și a 
dirigintelui clasei despre starea sănătății. 
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10) Mă oblig să asigur securitatea copilului în transportul public (la așteptarea, dar și în  transportul public), 
elevul va fi echipat cu mască de protecție și va păstra distanța fizică de 1.5 m față de ceilalți. 

11) Voi informa copilul că, la intrarea în școală, va avea grijă ca masca de protecție să-i acopere nasul și 
gura și își va dezinfecta mâinile. Ajuns în banca sa, își va scoate masca și o va arunca ori, după caz, 
pune într-o pungă special destinată pentru măști utilizate. 

12) Mă oblig să asigur respectarea Instrucțiunii în cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un elev – 
toți elevii din clasa/grupa academică în care acesta făcea studiile se plasează în autoizolare la 
domiciliu pentru perioada de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu elevul 
confirmat „COVID-19 – pozitiv”. Clasa va continua studiile în regim on-line pentru perioada menționată 
(14 zile). 

13) Mă oblig, la revenirea în colectivitate a copilului meu, care a avut probleme de sănătate și nu a 
frecventat orele, să prezent obligatoriu certificatul medical. 

14) Voi asigura însoțirea copilul la / de la școală (în cazul elevului de vârsta ciclului primar) de către o 
persoană nu mai în vârstă de 63 ani.  

15) Mă oblig să mă prezint la instituție pentru a lua copilul, în cazul în care, la triajul epidemiologic sau în 
timpul orelor de curs, acesta a prezentat temperatură corporală mai mare decât 37,0 oC și/sau 
simptomatologie de tip respirator (tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de 
boală.  

16) Mă oblig să ofer răspuns corect la următoarele întrebări, completând conștiincios tabelul de mai jos: 
a) Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul, a călătorit în ultimele 14 zile în 

străinătate sau în țară, în localități din zonele afectate de COVID-19, declarate oficial zone 
epidemiologice cu risc sporit sau în altele, decât cele cu transmitere comunitară extinsă? 
NU / DA (încercuiți); 

b) Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul, au fost în contact direct cu persoanele 
ce suferă din cauza infecției cu COVID-19 în vecinătatea locuinței, la serviciu, vizitând 
unități medicale sau alte tipuri de locații în ultimele 14 zile? NU / DA (încercuiți); 

c) Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul au avut unul sau mai multe dintre 
următoarele simptome în ultimele 14 zile? NU / DA (bifați): 

  
SIMPTOM DA NU 
1 Febră     
2 Tusă intensă     
3 Dureri de cap     
4 Dificultate de a respira     

 
Cunoscând dispoziţiile legale cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că răspunsurile 
la întrebările de mai sus sunt veridice. 
 

Data_______________ Semnătura părintelui / reprezentatului legal al copilului __________________ 

Dirigintele clasei __________________________ 

 

*Prezenta declarație este semnată în două exemplare (un exemplar în instituția de învățământ, un 
exemplar părintelui sau reprezentantului legal). 


