
 

 

 

 

 

DOAMNA MANAGER, 

 

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

Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galati, in functia de .................................................. la 

serv/comp/ sectia  .................................................................... cu nr. de marca .................. va 

rog sa-mi aprobati prezenta cerere prin care solicit majorarea salariului conform Art. 32 din 

Decretul 195/2020 si in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, pentru 

perioada ........... .........................., in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile 

reglementate in aceasta lege. 

1. nume si prenume copil .............................................................., in varsta de .... ani, elev al 

Scolii ........................................................; 

2. nume si prenume copil .............................................................., in varsta de .... ani, elev al 

Scolii ........................................................; 

3. nume si prenume copil .............................................................., in varsta de .... ani, elev al 

Scolii ........................................................ 

Anexez urmatoarele documente: 

- certificat/e nastere copil, din care sa reiasa ca nu se depaseste varsta de 12 ani (sau 18 ani 

pentru copii cu dizabilitati); 

- declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte (formulata sub incidenta prevederilor 

art. 326 din Codul Penal, privind falsul in declaratii)  

 

Declar, sub incidenta prevederilor art. 326 din Codul Penal, privind falsul in declaratii, ca 

ma aflu intr-una din urmatoarele situatii: 

- familie monoparentala: 

□ divortat/a  

□ vaduv/a 

□ necasatorit cu celalalt parinte si care locuieste / nu locuieste cu copiii 

- sot/sotie cu domiciliu temporar in alta localitate/ alta tara (delegatie, contract de munca, 

etc.) 

 

Va multumesc anticipat! 

 

 

 

 

      Data:                                                                                         Semnatura: 

  

 

 

 

 

Doamnei Manager a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galati 



 

DECLARAȚIE   PE   PROPRIA   RASPUNDERE  

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................................................., cu 

domiciliul în ........................................................................................................... 

legitimat/legitimată cu ....... seria ..... nr. ..........................., CNP ..............................................., 

având calitatea de angajat la ................................................................................, în funcția de 

........................................................, părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al 

copilului/copiilor: 

1. numele și prenumele .............................................................., în vârstă de .... ani; 

2. numele și prenumele .............................................................., în vârstă de .... ani; 

3. numele și prenumele .............................................................., în vârstă de .... ani, 

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, 

următoarele: 

 

1) NU mă aflu în concediu prevăzut de art 2 alin.(1) sau art. 11 alin.(2) ori art. 31 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru 

creșterea copiilor,aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Nume si prenume .............................................................Semnătură............ 

 

2) NU sunt  asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; 

 

Nume si prenume .............................................................Semnătură........... 

 

3) Realizez venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri 

din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, 

supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, aspect care va putea fi dovedit cu adeverință, după 

încetarea situației de urgenta ; 

 

Nume si prenume .............................................................Semnătură........... 

 

4) După epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru 

desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea 

programului de lucru sau implementarea formelor demuncă flexibile, NU pot asigura 

supravegherea copiilor, pe perioada în care celălalt părinte se află la serviciu; 

 

Nume si prenume.............................................................Semnătură.............. 

 



5) NU beneficiez de prevederile art. 1 sau de cele ale art. 31 din Legea 19/2020 (privind 

acordarea de zile libere sau a unei indemnizații). 

 

Nume si prenume.............................................................Semnătură............. 

 

6) NU mă aflu în se află în concediu de odihnă/concediu fără plată 

 

Nume si prenume.............................................................Semnătură............. 

 

7) Raporturile subsemnatului de muncă NU sunt suspendate pentru  întreruperea temporară a 

activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Nume si prenume.............................................................Semnătură............. 

 

8) Mă oblig să aduc la cunoștință, de îndată, orice modificare a situației care rezultă din 

prezenta declarație, pe care am dat-o în deplină cunoștință a efectelor juridice pe care le 

produce, toate spațiile libere fiind completate olograf, de către subsemnatul/a, după ce am citit 

și am înțeles fiecare dintre cele 8 puncte. 

 

Nume si prenume.............................................................Semnătură............ 

 

 

 

 

Prezenta declarație conține 2 pagini și a fost completată astăzi................... pentru a-i servi 

soțului/soției la unitatea angajatoare în scopul obținerii indemnizației reglementate de art. 31 din 

Legea 19/2020. 

 

Nume si prenume.............................................................Semnătură.............. 

 

 


