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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna 

I N F O R M A R E  

Informăm clienții noștri că, în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor provocate de 
virusul SARS-CoV-2 și asigurării sănătății și securității în muncă la nivelul MADR și al 
unităților subordonate acestuia, pe baza Regulamentului privind instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor, aplicabile la nivelul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților subordonate, Regulament aprobat prin 
ORDINUL MADR nr. 24/R/13.01.2022., 

restricționăm accesul în incinta sediului DAJ Covasna. Vă rugăm să ne contactați 
prin telefon sau online. 

”Accesul este permis într-o incintă doar pentru persoanele care au motive 
justificate.  

În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete, etc., aceasta 
se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu 
respectarea măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2.  
Dacă este necesar accesul în incintă, acesta se realizează numai pentru persoanele 
care se regăsesc în una din următoarele categorii:  

- persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care 
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

- care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test 
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; 

- care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
Se interzice accesul în sediul DAJ Covasna persoanelor cu privire la care autoritățile 
române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la 
expirarea duratei acestora. 
După verificarea condițiilor sus-menționate, se procedează la efectuarea triajului 
epidemiologic (care nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal). 
Persoanele, altele decât angajații instituției, care solicită accesul în sediul DAJ 
Covasna, au obligația de a completa Declarația pe proprie răspundere al cărei model 
este prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul MADR nr. 24/R/13.01.2022.” 

(fragment din Regulament) 

Regăsiți alăturat modelul declarației. 

Vă mulțumim pentru înțelegere.    

Director executiv 

ing. KOZMA Béla 
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DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul, __________________________________________,  domiciliat 

în_____________________, posesor al C.I. seria___, nr.__________, eliberată de 

____________________, la data de __________________, CNP_______________________, 

declar pe proprie răspundere că: 

- nicio autoritate română competentă nu a dispus măsuri de carantină sau autoizolare, cu 

privire la persoana mea, care să fie în vigoare la data prezentei declarații; 

- în ultimele 14 zile, nu am intrat în contact cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru 

o posibilă infecție cauzată de virusul SARS-CoV-2. 

Dau și semnez această declarație, pe deplin conștient/ă de faptul că este necesar ca prin 

faptele și acțiunile mele să protejez persoanele cu care vin în contact și cunoscând 

prevederile Codului penal în materia falsului în declarații și a zădărnicirii combaterii bolilor. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Semnătura         Data 

_______________        ____________ 

  


