
 
 Model 1                               

Nr. ……………. din ……………………………. 

  

 

CERERE*) 
 

privind acordarea majorării salariale  
prevăzute la art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite 
părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

 

 *) cererea va fi insoţită de declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, precum si a celuilalt parinte  

 
 
Subsemnata/ul ........................................................................, cu domiciliul in ………………….…………..., 

………………………………………………………………………………, legitimat/a cu ……. seria ……… nr. ………………., 

CNP ……………………………………, având funcţia de .................................................. la secţia/comp/ serv  

................................................................., cu nr. de marcă ............., telefon ………………..……………, va 

rog sa-mi aprobati prezenta cerere in vederea acordarii: 

⃣ majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 110/2021, pentru 

perioada .................................. 

⃣ majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) raportat la art. 7 alin. (4), ambele din 

O.U.G. nr. 110/2021, pentru perioada ................................. (familie monoparentala) 

 

Menționez că dețin calitatea de: 

⃣ 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 L. nr. 448/2006 - 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 

Clasa / 
grupa 

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" - copil înscris în unitatea de educaţie timpurie antepreşcolară; 

"5" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) sau art. 2 din OUG nr. 110/2021 care beneficiază de 
serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; 

"6" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) sau art. 2 din OUG nr. 110/2021 care beneficiază de 
serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

“7” – copil cu varsta de pana la 18 ani aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) din OUG nr. 110/2021. 

 

DECLAR CĂ:  

⃣ mă aflu  

⃣ nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare* 

* Prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) este necăsătorită; 

b) este văduvă; 

c) este divorţată; 

d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 

e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă 

privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); 

g) a fost numită tutore sau i s-a încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una 

din situaţiile prevăzute la lit. a)-c). 

 

Solicitanții care nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, vor completa și următoarele:  

1. Precizez că am solicitat acordarea de zile libere potrivit art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 110/2021, 

prin Cererea nr. ................... din data de ........................., care nu a fost aprobată de către 

conducerea unității.  

2. Referitor la soțul/soția sau, după caz, celălalt părinte, precizez următoarele:  

- este încadrat/încadrată în muncă sau, după caz, realizează venituri din salarii și asimilate 

salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe 

venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, și nu beneficiază de zile libere sau de majorarea salarială în 

condițiile prevăzute de OUG nr. 110/2021;  

- locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;  

- nu se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 3 din OUG nr. 110/2021. 

Prin excepție de la cele precizate anterior, menționez că în perioada/perioadele .................... 

.................................... soțul/soția sau, după caz, celălalt părinte s-a aflat/se află în una din 

situațiile prevăzute mai sus, astfel: 

* ...................................................................................................................................... 

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

*(Exemplu: în perioada 2.10-15.10.2021 celălalt părinte s-a aflat în concediu de odihnă/nu este încadrat în muncă 

etc.; în situaţia în care nu există cazuri care impun completarea spaţiilor libere, la depunerea raportului solicitantul 

va menţiona că "Nu este cazul.") 

 



DECLAR CĂ am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 

7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021, datele prezentate în raport sunt reale şi mă oblig să aduc la cunoştinţă 

în termen de 5 zile lucrătoare orice modificare a condiţiilor care au stat la baza acordării acestui drept 

salarial. 

Anexez următoarele documente: 

⃣ actul de identitate, în copie; 

⃣ declaraţia pe propria răspundere (model 2); 

⃣ declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei/celuilalt părinte (model 3); 

 

 

CEREREA SE DEPUNE ÎN LUNA CURENTĂ PENTRU LUNA ANTERIOARĂ ! 

  

 

 

      Data:                                                                                         Semnătura: 

  

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

 


