
 
 Model 2                               

Nr. ……………. din ……………………………. 

  

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
(a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale) 

 
anexă a cererii privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea 

unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 

 

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

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

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

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

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: 

 

1. am 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. 

 

2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, în condițiile Legii nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

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

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). 

 

Totodată, mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 7 alin. (4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii 

de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, in cazul in care Curtea de Conturi sau alte 

institutii cu atributii de control a unor prejudicii constata ca, prin acordarea majorarilor salariale, s-au produs 

abateri financiare contabile si/sau incalcari ale prevederilor legale, si s-a dispus recuperarea sumelor acordate 

in mod nelegal. 

 

In considerarea prevederilor art. 256 alin. (1) din legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, salariatul care a incasat de 

la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie, iar conf. art. 257 alin. (1) suma stabilita pentru 

acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea 

angajatorului la care este incadrata in munca. 

 

 

 

Data:                                                                                       Semnătura: 

  

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


