
Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică 
sau nu cu cea menționată în actul de identitate. 

Locul/locurile deplasării:   

Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul. 

Motivul deplasării în afara localității / zonei metropolitane:
1. interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
2. în scop umanitar sau de voluntariat;
3. realizarea de activități agricole;
4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
5. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente
necesare pentru obținerea unor drepturi;
6. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
7. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
8. activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție,
alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3
persoane;
9. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea
regulilor de distanțare socială;
10. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a
vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
11. alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie;
îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; deces al unui membru de familie, asigurarea de
bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice).

Data declarației   ..................................    Semnătura  ....................................... 

Nume, prenume:     

Data nașterii:            

Adresa  locuinței:    

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
- stare de alertă -

申立書（自己証明）

警戒事態用

氏名

生年月日

現住所

現住所はID上の住所と違ってもよい。

目的地

目的地：移動する場所を移動予定の順に記載

市町村外に移動する理由（チェックを入れる）

職場関係、職場への往復
人道的活動、ボランティア活動

農業活動 4．農家による農産物の販売

居住市町村外の物件の管理、必要な書類の取得

医療センターでの治療

延期できない治療

3人以下での個人で行う活動（自転車、ハイキング、ジョギング、カヌー、登山、狩猟、釣り、その他）

家族イベント（距離を保つこと）

居住市町村でできない車の
サービス、購入

その他正当な理由（例：子供・家族の世話、親戚・扶養者の世話、老人・病人・体の不自由な人の
世話、家族の死亡、 人及びペット又は家畜の必需品の購入）。

日付 署名
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