
 

DECLARAȚIE 
 
Subsemnatul/-a ................................................................................................................., 

născut/-a la data (zz/ll/aa): ........./........../.........., cu domiciliul in Oraș:………..…………… 

identificat cu C.I./Pașaport/Certificat naștere, seria ......., nr.............., înscris la 

examenul: ................................................... din data de (zz/ll/aa): ........../........../............. 

 
Declar ca următoarele mențiuni sunt adevărate: 

 
• Nu am părăsit teritoriul si nici nu am vizitat una din regiunile carantinate 

din România în ultimele 14 zile; sau 
• După știința mea nu am intrat în contact cu vreo persoana suspectă de 

expunere la noul coronavirus (COVID-19); sau 
• Nu sunt răcit, nu am febră, dificultăți respiratorii sau simptome asemănătoare gripei.  

• Este decizia mea să particip la examen în condițiile actuale, iar EECentre 

nu este responsabil pentru starea mea de sănătate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Semnatură în Original:      Data: 
 
____________________________     ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Se va completa de către părintele/tutorele candidaților cu vârsta sub 18 ani: 
 
 
Subsemnatul/-a ..........................................................................................................., 
identificat cu C.I./Pașaport: seria ......., nr..............,  declar că: 

• sunt părintele/tutorele candidatului: ....................................................................  
• sunt de acord si confirm mențiunile de mai sus. 

 



 

Notificare Oficială privind Politica EECentre 
 
Dragă Candidat, 
 
Datorită pandemiei coronavirus (COVID-19) impuse la nivel global, EECentre pune în 
aplicare o nouă politică de funcționare la centrul de examinare, în scopul respectării 
legislației în vigoare, protejării sănătății și siguranței tuturor candidaților și angajaților,  
pentru a limita răspândirea virusului.  
 

În conformitate cu sfaturile Guvernului Român, 
te rugam să NU participi la examen astăzi dacă: 

 
• Ai călătorit în provinciile Hubei, Zhejiang sau Jiangsu din China, Hokkaido în 

Japonia, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Iran, Coreea de Sud, 
Danemarca, Brazilia etc. sau într-una din regiunile carantinate din România în 
ultimele 14 zile; sau 

• Din cunoștințele tale, ai intrat în contact cu vreo persoana expusă la noul 
coronavirus (COVID-19) sau 

• Ești răcit, ai febră, dificultăți respiratorii sau simptome asemănătoare gripei. 
 
Dacă vreunul dintre punctele menționate mai sus se aplică în cazul tău, nu vei putea 
susține examenul. Te rugăm să contactezi centrul de examinare prin email, iar ei te vor 
reprograma. De asemenea, te rugăm să ceri imediat ajutor medical. 
 
Astăzi: 
 

• Vei fi rugat să semnezi că ești de acord cu punctele de mai sus, 
• Vei fi rugat să te speli pe mâini atunci când ajungi la examen, 
• Trebuie să aduci cu tine o mască, care să îți acopere gura și nasul și să o porți 

pe tot parcursul testului. E posibil să ți se ceară să îți scoți masca pentru 
identificare sau din alte motive. Echipa și examinatorii vor purta și ei mască în 
ziua testului. 

• Prioritățile noastre principale sunt sănătatea și siguranța.  
• Mai multe informații despre cum să te protejezi de noul coronavirus (COVID-19) sunt 

disponibile pe website-ul Organizației Mondiale a Sănătății: https://bit.ly/35MnAYH.  
 
 
Mulțumim pentru înțelegere, 
Echipa EECentre 

 


