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ANEXA Nr. 2 
 

— Model — 

D E C L A R A Ț I E  P E P R O P R I A R Ă S P U N D E R E 
conform art. 5 alin. (3) 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 

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

cu domiciliul în .................................................................................................................... , 

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

având calitatea de angajat la .................................................................................................... , 

în funcția de  ................................................................................... , părinte*)/reprezentant legal 
al: 

1 numele și prenumele ........................................................................................... 
în vârstă de  ani**); 
2 numele și prenumele .............................................................................................. 

în vârstă de ani**); 
3 numele și prenumele .............................................................................................. 

în vârstă de ani**), 
4. 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 pe propria răspundere că: 

a nu am solicitat la locul de muncă zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit dispozițiilor Ordonanței 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; 

b nu am beneficiat de majorarea salarială acordată în condițiile art. 7 alin. (4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 110/2021; 

c nu mă aflu în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

d  nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflați în întreținere; 
e nu mă aflu în concediu de odihnă/concediu fără plată; 
f nu am raportul de muncă suspendat 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; 

g realizez 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. 

 

Semnătura ................................. 
Data ...................... 

 

 
*) Părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care 

are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă, persoana desemnată conform 
art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ. 

**) Copil cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, copil sau adult în vârstă de până la 26 de ani cu handicap cuprins într-o formă de 
învățământ, respectiv înscris în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară, copil cu 
handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copil cu vârsta de până la 
18 ani, înscris în cadrul unor unități de învățământ, dacă se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute 
la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021, ori persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau  în 
grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din 
Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 


