
Judecătpria Tg. Neamţ  

Anexa I Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 7/12 mai 2020 

 

 

CHESTIONAR 

 

Nume şi prenume.......................................................................................  

Data naşterii.....................................................  

Adresa de domiciliu.................................................................................... 

Telefon.............................................................  

Scopul deplasării la sediul instanței: 

 Compartimentul arhivă  - consultare dosar nr.  …………………………… 

    - depunere înscrisuri dosar nr. ……………………………... 

 Ședința de judecată  - dosar nr………………………………………. 

 

1. V-ați deplasat în ultimele 14 zile în străinătate sau în zonele de carantină sau de protecţie 

de pe teritoriul național, declarate ca atare prin ordonanțele cu caracter militar emise pe 

perioada stării de urgență?  

Dacă da, precizați în ce zonă, 

DA (și unde).................................................................../ NU  

2. După știința dumneavoastră, ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane infectate sau 

suspecte a fi infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)?  

DA (şi unde)................................................................./NU, din câte cunosc  

3. Ați fost spitalizat sau ați urmat o formă de tratament medical ambulatoriu desfășurat în 

unități cu profil medical în ultimele 3 săptămâni?  

DA (indicați forma de tratament și unitatea medicală) ....................................../ NU  

4. Se află vreuna dintre persoanele împreună cu care locuiți/gospodăriți în vreuna dintre 

situațiile prevăzute la pct.1-3 sau 5?  

Da, respectiv.................................................................................../NU, din câte cunosc  

5. Ați avut în ultimele 14 zile una sau mai multe dintre următoarele simptome:  

Febră DA NU 

Dificultatea de a înghiți DA NU 

Dificultatea de a respira DA NU 

Dureri musculare DA NU 

Tuse intensă DA NU 

Dacă ați răspuns DA la întrebările 1-4, vă rugăm să indicaţi persoanele cu care ați intrat 

în contact direct în sediile Judecătoriei Târgu Neamț sau care fac parte din personalul 

Judecătoriei Târgu Neamț. 

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Am luat cunoștință de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau 

combaterea bolilor infectocontagioase se sancţionează conform art. 352 din Codul penal şi a 

art. 34 lit. m) din H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Mă oblig să părăsesc sediul instanței imediat după atingerea scopului deplasării. 

Data completării, Semnătura, 

 


