
 
 

Anexa nr. 1 

CERERE*) 

 

Către ______________________________ (denumirea angajatorului) 

Subsemnatul/Subsemnata ______________________________, cu domiciliul în ______________________________, 

legitimat/legitimată cu _______________ seria ________ nr. _________, CNP_____________________________,      având 

funcția de ______________________________, în calitate de**): 

� părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;  

� adoptator; 

� persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; 

� persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă; 

� persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

� părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ; 

� părinte sau reprezentant legal al copilului 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***); 

� părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere 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****), 

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*****), 

 
în temeiul art. 2 alin. (2) 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, solicit acordarea, începând cu data de _______________, de zile libere plătite, pe toată perioada în care se 

decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și 

în unitățile de educație timpurie antepreșcolară. 

 

Semnătura ___________________________ 

Data ________________________________ 

 

*) La cerere se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului 
care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în 
vârstă de până la 26 de ani. 
**) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant. 
***) Doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi,      ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 
****) Doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de 
zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 
*****) Copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie 
antepreșcolară sau, după caz, copil cu handicap grav neșcolarizat 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. 
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