
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
AUTOCERTIFICARE CONFORM ART. 46 ȘI 47 D.P.R.N. 445/2000

Il sottoscritto 
Subsemnatul(a)___________________________________________________________________,
nato il a
Născut(ă) la data ______.______._________ în ______________________________________(__),
residente in    via
cu domiciliul stabil în _______________________(__) strada nr. ____________________________,
e domiciliato in     via
și domiciliul temporar în ______________________(__) strada nr. ___________________________,
identificato a mezzo nr. 
identificat prin ___________________________________  nr. _______________________,
rilasciato da in data 
eliberat de _______________________________________  în data _______._______.___________
utenza telefonica consapevole delle conseguenze penali 
număr de telefon ____________________________________, cunoscând consecințele penale 
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
prevăzute pentru falsul în declarații date autoritătilor publice (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 di  non  essere  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  ovvero  di  non  essere  risultato
positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

că nu sunt  subiectul  măsurilor  de carantină,  adică nu am fost  testat  pozitiv  pentru COVID-19 (cu
excepția cazurilor de deplasare dispuse de autoritățile sanitare);
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)

că traseul de deplasare l-am început de la adresa  ______________________________________________
 con destinazione

cu destinația _____________________________________________;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio
nazionale;

că sunt la cunoștință cu măsurile de limitare a contaminării valabile în prezent și adoptate  în  baza
art. 1 și 2 a decretului de lege nr 19 din 25 martie 2020 cu privire la resticționarea posibilit ăților de
deplasare a persoanelor fizice în interiorul întregului teritoriu național;

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del 
că sunt la cunoștință cu măsurile restrictive ulterioare dispuse prin prevederile

Presidente della Regione  (indicare la Regione di partenza)  e del
Președintelui regiunii (regiunea de plecare)  _______________________________________ și ale

Presidente della Regione (indicare la Regione di arrivo)  e che lo
Președintelui regiunii (regiunea de destinație) _______________________________________ și că

spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti (indicare quale);
deplasarea se face pentru unul din cazurile permise de către prevederile mai sus menționate (specificați
pentru ce anume)
____________________________________________________________________________
;

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020,
n.19;

că sunt la cunoștință cu sancțiunile prevăzute de art. 4 a decretului de lege nr. 19 din 25 martie 2020;



 che lo spostamento è determinato da:
că deplasarea se face pentru:

o comprovate esigenze lavorative; 
nevoi de serviciu dovedite cu documente;
o assoluta  urgenza  (“per  trasferimenti  in  comune  diverso”,  come  previsto
dall’art. 1,    comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020); 

urgență extremă (“pentru  transfer  într-o  altă localitate”  după cum  se  prevede  în  art.  1,
paragraful 1, litera b a Decretului de Președinte al Consiliului de Miniștri din 22 martie 2020);
o situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che
rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in
ragione della brevità delle distanze da percorrere);

necesități  de bază (pentru deplasări  în interiorul aceleiași  localități  sau care au un caracter
zilnic sau care sunt efectuate de obicei din cauza distanțelor  scurte parcurse);
o motivi di salute.

motive de sănătate.

A questo riguardo, dichiara che 
Pentru aceasta declar că _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 (lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone
con  disabilità,  o  esecuzioni  di  interventi  assistenziali  in  favore  di  persone  in  grave  stato  di
necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati,  rientro dall’estero,  altri  motivi
particolari, etc.)
(lucrez la firma/instituția…, trebuie să merg la un consult medical,  trebuie să ajut imediat soțul/soția sau
persoane cu dizabilități, sau persoane cu nevoi urgente, trebuie să îndeplinesc niște obligații de custodie
pentru minori, raportez niște infracțiuni, revin din străinătate, alte motive particulare, etc.)

__________________________________
Data, ora e luogo del controllo

Data, ora și locul controlului

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia
Semnătura declarantului Ofițerul de Poliție


