
             

 

Anexa 1 -  Regulament  privind modul de implementare la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti a măsurilor de protecţie împotriva 
infectării cu noul coronavirus şi accesul în căminele/cantinele studențești ASE 

DECLARAȚIE 
 
 

Subsemnatul/a   , 
CNP , domiciliat în 
  *), strada 
    , nr. , 
județul/sectorul , student/ă la Facultatea …………………….., 
din cadrul Academiei de Studii Economice din București, cazat în Camera ........., Căminul 
…….............................................................. situat la următoarea adresa: 

 
În vederea minimizării riscului de infectare cu virusul COVID19, 
declar pe propria răspundere, 

 
sub sancțiunea aplicării următoarelor dispoziții din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările și completările ulterioare: 

 
• art. 352  conform cărora: ,,Zădărnicirea combaterii bolilor” 

(1)  Nerespectarea  măsurilor  privitoare   la  prevenirea  sau  combaterea  bolilor 
infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
(2)  Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o 
lună la 6 luni sau amenda. 

• art. 326 Falsul în declarații, conform căruia: 
,,Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 
175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei 
consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă.  
Că rămânând, în perioada de suspendare a cursurilor, în Căminul ASE în care sunt cazat, 
mă  oblig să urmez indicațiile personalului medical pentru carantină, în cadrul căminului, în 
cazul în care autoritățile statului - Direcția de Sănătate Publica a Municipiului București 
identifică vreun caz de infecție cu COVID 19, în căminul în care sunt cazat. 
Totodată, mă oblig să respect toate deciziile conducerii ASE legate de măsurile de prevenție 
și limitare a riscurilor infectării cu COVID19. 

 
Măsurile de autoizolare sau carantina se stabilesc în scopul eliminării eventualelor amenințări 
la adresa sănătății publice a României și pentru a preveni răspândirea virusului COVID 19. 
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