
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 
Pentru participanții la Adunarea Generală Ordinară și de Alegeri a FRC 

din data de 13.03.2021, SIBIU 
 
Subsemnatul (a) __________________________________________, CNP_____________________ 
 
Numar de telefon___________________. Email___________________________________________ 
 
Cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere 
că toate informațiile furnizate prin completarea prezentului chestionar sunt complete, corecte și la valabile la 
momentul semnării acestuia. 
 
1. Prezentati unul din simptomele de mai jos cu debut instalat? 
Tuse        DA  NU  NU STIU 

Febră (val.temp corporală...............)    DA  NU  NU STIU 

*În cazul în care temperatura corporală depășește valoarea de 37,3 mă oblig să rămân la domiciliu, să anunț 

angajatorul și să iau legătura cu medicul de familie. 

Scurtarea respirației      DA  NU  NU STIU 

 
2. Ați călătorit în ultimele 14 zile în afara României?   DA  NU 
 
 
3. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu următoarele categorii de persoane: 

a) care au călătorit în străinătate ?     DA  NU 

b) cu diagnostic de infecție COVID-19 ?    DA  NU 

c) cu suspiciune de infecție COVID-19 ?    DA  NU 

d) aflate în autoizolare ?      DA  NU 

*Dacă ați răspuns DA (precizați numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării _____zile) 
**În cazul în care ați răspuns DA la cel putin una din întrebările de mai sus, VĂ RUGĂM SĂ ANUNȚAȚI 
IMEDIAT MEDICUL DVS. DE FAMILIE. 
 
4. Astfel, cunoscând prevederile art.352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor:    
”(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a 
avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.(3) 
Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de 
această boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 
(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani 
sau amenda.” 
 
5. În contextul necesității efectuării cu celeritate a triajului participanților, declar că: 
La momentul completării prezentului chestionar nu mă aflu sub incindența niciunei măsuri restrictive impuse 
de autoritățile naționale pe teritoriul român și/sau al altor state în care am călătorit, precum: restrictții de tip 
carantină, autoizolare, părăsirea domiciliului/statutului. 
 


