
 

 

 

  

Anexa nr. 1  

la Procedură 

 

CERERE 

Angajator __________________________________________ 

CUI / CIF ______________________________________ 

Cont bancar  nr. ___________________________________ 

Telefon ____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ______________/Municipiului Bucureşti 

 

Subsemnatul/Subsemnata ______________________________,  legitimat/legitimată cu CI/BI         

seria ________ nr. _________, eliberată/eliberat de ______________________ la data de 

_____________,  CNP_____________________________, în calitate de reprezentant legal al 

angajatorului _________________________________________, având CUI 

____________________, cu sediul social în localitatea __________________________________ 

str. __________________________ nr. __________, judeţul ____________________________ / 

municipiul _____________________________, sectorul ___________________, telefon 

_____________________, fax_____________________, e-mail __________________________,  

în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor 

zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării 

activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 

unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

vă solicit decontarea sumei totale de _____________________ lei reprezentând indemnizaţiile nete 

încasate efectiv de un număr de  __________________  angajaţi pentru fiecare zi liberă acordată în 

condiţiile art. 1 din ordonanța de urgență.     

        

Ataşez prezentei: 

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această 

perioadă; 

b) copii de pe statele de plată din care reiese acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă; 

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista 

prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de 

urgență; 

d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, 

precum și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă. 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar _________________________ 

Semnătura ___________________________ 

Data ________________________________ 



 

 

 

  

Anexa nr. 2  

la Procedură 

 

LISTA*) 

angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

angajatului 

Cod 

numeric 

personal 

Nume şi 

prenume 

celălalt 

părinte 

Cod 

numeric 

personal 

Numele şi 

prenumele 

copilului 

Cod 

numeric 

personal 

Salariul de 

bază 

corespunzător 

locului de 

muncă ocupat 

(lei) 

Perioada 

pentru  

care a fost 

acordată 

indemnizaţia 

(zi/lună/an - 

zi/lună/an) 

Număr 

de zile 

libere  

Indemnizaţia 

brută 

aferentă 

zilelor 

libere**) 

(lei) 

Contribuţia 

de 

asigurări 

sociale 

reţinută 

Contribuţia 

de 

asigurări 

sociale de 

sănătate 

reţinută 

Impozit 

reţinut 

Indemnizaţia 

netă încasată 

efectiv de 

angajat (lei) 

1.               

2.               

3.               

...               

TOTAL  

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar _________________________ 

Semnătura ___________________________ 

Data ________________________________ 

 

 

 

*) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta. 

**) Se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile 

lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 



 

 

 

  

 

Anexa nr. 3 

la Procedură 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ______________________________,  legitimat/legitimată cu CI/BI         

seria ________ nr. _________, eliberată/eliberat de ______________________ la data de 

_____________,  CNP_____________________________, în calitate de reprezentant legal al 

angajatorului _________________________________________, având CUI 

____________________, cu sediul social în localitatea __________________________________ 

str. __________________________ nr. __________, judeţul ____________________________ / 

municipiul _____________________________, sectorul ___________________, telefon 

_____________________, fax_____________________, e-mail __________________________, 

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr.286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au 

beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă, conţine persoanele 

care îndeplinesc condiţiile reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind 

acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau 

suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de 

învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2.   

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar _________________________ 

Semnătura ___________________________ 

Data ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Anexa nr. 4 

la Procedură 

 

Instituția publică  __________________________________________________________________, 

cu sediul în localitatea _____________________________,   str. ____________________________,    

nr. __________, judeţul ______________________ / municipiul ____________________________, 

sectorul ___________________, telefon _____________________, fax_______________________, 

e-mail __________________________,   

 

Lista nominală 

conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind 

acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării 

sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de 

învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2 

 

Unitatea de învățământ/serviciul de zi __________________________________________________ 

cu sediul în localitatea _____________________________,   str. ____________________________,    

nr. __________, judeţul ______________________ / municipiul ____________________________, 

sectorul ___________________, telefon _____________________, fax_______________________, 

e-mail __________________________,   

 

Nr. și data deciziei deciziei de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a 

activităților din serviciile de zi ____________________ 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele CNP Statutul deținut*) 

    

    

    

    

 

Numele şi prenumele conducătorului instituției publice, în clar _________________________ 

Semnătura ___________________________ 

Data ________________________________ 

*) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează: 

„1” - preșcolar  

„2” - școlar de până la 12 ani inclusiv 

„3” - copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special 

„4” - copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară 

„5” - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020  care 

beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. 

 


