
 
 

      Nr. ……………. din ……………………………. 

    

 
CERERE*)  

 
de acordare a zilelor libere pentru familiile monoparentale  

în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care 
presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (conform O.U.G. nr. 
147/2020) 

 

*) Cererea se va adresa conducerii unitatii, cu minim 5 zile lucratoare inainte de data de incepere a 
perioadei in care salariatul doreste acordarea zilelor libere. 
 

 
Subsemnata/ul .................................................................., salariat/ă la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în funcţia de ...................................................... 

la serv/comp/ secţia  ...................................................................................... cu nr. de marcă 

............., telefon ……………………………, în calitate de (*: 

(*se bifează în mod corespunzător de către solicitant): 

 

⃣ părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
⃣ adoptator; 

⃣ persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; 

⃣ persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă; 
⃣ persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; 

⃣ părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ; 
⃣ părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru 

acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 - doar în situaţiile în 
care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care 

are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

⃣ părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă 
încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-

a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror 

activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare 

serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
 

al: 
Nr. 
crt. 

Numele si prenumele CNP 
Statutul 
detinut * 

Unitatea de invatamant / 
serviciul de zi 

1  1741111170329   

2     

 

    *) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează: 
"1" - preşcolar; 

"2" - şcolar de până la 12 ani inclusiv; 
"3" - copil cu handicap înscris în unitate de învăţământ special; 

"4" - copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară; 

"5" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; 

"6" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin.(4) sau (5) din OUG nr.147/2020 care beneficiază 
de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 



 

Va rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit acordarea de zile libere plătite*, pe 

perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ, unitatea de educaţie 

timpurie antepreşcolară sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, ca 

urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru următoarele perioade: 

........................... -  .......................... 

........................... -  .......................... 

........................... -  .......................... 

* indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile 

lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

Anexez certificat/e naştere copil, din care sa reiasă că nu se depăşeşte varsta de 12 ani 

(sau 18 ani pentru copii cu dizabilităţi). 

Subsemnatul/a mă oblig să aduc la cunoștință, de îndată, orice modificare a situației 

care rezultă din prezenta cerere, în deplină cunoștință a efectelor juridice pe care le produce. 

 

Extras din Legea  nr. 196/2016 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune: 
* familie monoparentala - desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in 
intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de 
invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc si gospodaresc impreuna;  
** persoana singura din familia monoparentala - persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii: 
    1. este necasatorita; 
    2. este vaduva; 
    3. este divortata; 
    4. al carei sot/sotie este declarat/declarata decedat/decedata prin hotarare judecatoreasca; 
    5. al carei sot/sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 
287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare; 
    6. al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o 
pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; 
    7. nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1-5; 
    8. a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una 
dintre situatiile prevazute la pct. 1-5 

 

 

 

 

      Data:                                                                                         Semnătura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Manager a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 


