ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE /
ADEVERINȚĂ DE DEPLASARE DEROGATORIE
ENTRE 18 HEURES ET 6 HEURES /
Între orele 18 şi 6 dimineaţa
En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire / Conform articolulUI 4 din Decretul nr. 2020-1310 din 29 octombrie 2020
care prevede măsurile generale necesare pentru a face față epidemiei COVID-19 în contextul
stării de urgență sanitară

Je soussigné(e) / Subsemnatul(a),
Mme/M. Dna/Dl. :
Né(e) le / Născut(ă) în data de :

à / la :

Demeurant / Cu domiciliul

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire1 / certific că deplasarea mea este legată de motivul de mai jos (bifați căsuța)
autorizat în aplicarea măsurilor generale necesare pentru a face față epidemiei de Covid19 în
contextul stării de urgență sanitară1 :

[]

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés /
Deplasări între domiciliu și locul de desfășurare al activității profesionale sau o instituție de
învățământ sau de formare, deplasări profesionale care nu suferă amânare,

[]

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne
pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé / Consultații, examinări și îngrijiri
medicale care nu pot fi nici asigurate de la distanță și nici amânate și cumpărarea de medicamente.

[]

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants / Deplasări pentru motive familiale imperative, pentru
asistarea unor persoane vulnerabile sau în stare precară sau pentru îngrijirea copiilor.

[]

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant /
Deplasarea unor persoane cu handicap și însoțirea acestora.

[]

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative / Convocare
judiciară sau administrativă

[]

Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
administrative / Participarea la misiuni de interes general la cererea autorității administrative

1

1

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré
entre dans le champ de l’une de ces exceptions / Persoanele care doresc să beneficieze de una dintre aceste
excepții trebuie să aibă asupra lor dacă e cazul, atunci când se deplasează în afara domiciliului lor, un document
care să le permită să justifice faptul că deplasarea în cauză intră în sfera de aplicare a uneia dintre aceste
excepții.

[]

Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues
distances / Călătorii legate de tranzitele feroviare sau aeriene pentru călătorii pe distanțe lungi

[]

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les
besoins des animaux de compagnie / Deplasări scurte, pe o rază maximă de un kilometru
în jurul locuinței pentru nevoile animalelor de companie.
Fait à / Întocmită la :
Le / În data de :

à / la orele :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) / (A se menționa obligatoriu data
și ora de începere a ieșirii)

Signature / Semnătura :

