
CERTIFICAT DE DEPLASARE DEROGATORIE 

Prin aplicarea articolului 3 din decretul emis în data de 23 martie 2020 care prevede măsurile 

generale necesare combaterii epidemiei de covid-19 în contextul stării de urgenţă sanitară 

Subsemnatul(a), 

Dna/Dl: 

Născut(ă) pe data de: 

În localitatea: 

 
Prin prezentul: 

 
certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (bifaţi caseta) autorizat de articolul 3 

din decretul emis pe data de 23 martie 2020 prin care se prescriu măsurile generale necesare pentru 

combaterea epidemiei de covid-19 în contextul stării de urgenţă sanitară1: 

Deplasări între domiciliu şi locul de desfăşurare a activităţii profesionale, atunci când acestea 

sunt esenţiale pentru desfăşurare activităţii şi nu pot fi organizate sub formă de telelucru sau 

deplasări profesionale care nu pot fi amânate2. 

Deplasări pentru achiziţionarea de bunuri necesare activităţii profesionale şi cumpărarea de 

bunuri de primă necesitate3 în unităţi ale căror activităţi rămân autorizate (v. lista pe 

gouvernement.fr). 

Consultaţii şi îngrijiri medicale care nu pot fi asigurate de la distanţă şi totodată nu pot fi 

amânate; consultaţii şi îngrijiri ale pacienţilor care suferă de o afecţiune cronică. 

Deplasări pentru motive familiale imperative, pentru asistarea persoanelor 

vulnerabile sau pentru îngrijirea copiilor. 

Deplasări scurte, în limita unei ore pe zi şi pe o rază maximă de un kilometru în jurul 

locuinţei, legate fie de activitatea fizică individuală a oamenilor, cu excluderea practicării 

oricărui sport colectiv şi a oricărei apropieri de alte persoane, fie că merg la plimbare doar cu 

persoane din aceeaşi casă, fie pentru nevoile animalelor de companie. 

Citaţie judiciară sau convocare administrativă. 

 

Participarea la activităţi de interes general, la cererea autorităţii administrative. 

 

Întocmit la: 

 
Pe data de: începând de la ora 
(Trebuie menţionate data şi ora de începere a ieşirii) 

 

Semnătura: 

 
1 Persoanele care doresc să beneficieze de una dintre aceste excepţii trebuie să aibă asupra lor, atunci când 

călătoresc în afara locuinţei, un document care să le permită să demonstreze că deplasarea în cauză intră în 

sfera de aplicare a una dintre aceste excepţii. 
2 Se va utiliza de către liber-profesionişti, atunci când nu pot avea un document justificativ emis de către 

angajatorul lor. 
3 Inclusiv achiziţiile cu titlu gratuit (distribuţia produselor alimentare etc.) şi deplasările legate de primirea 

ajutoarelor sociale şi retragerea numerarului. 


