Ministerul Educaţiei și Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

INFORMARE
cu privire la acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada
închiderii temporare a unităților de învățământ

1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 19/14 martie 2020, salariatul părinte (inclusiv
persoana singură din familia monoparentală) sau persoana desemnată, potrivit legii, să
exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minorul în vârstă de până
la 12 ani sau minorul cu dizabilități cu vârstă până la 18 ani, poate beneficia de zile libere
plătite pentru supravegherea acestuia pe perioada închiderii temporare a unităților de
învățământ ca urmare a unor situații extreme, astfel declarate de către autorități.
2. De această prevedere poate beneficia doar unul dintre părinți, în baza unei cereri, (Anexa 1)
în următoarele condiții:
- minorul este înscris în cadrul unei unități de învățământ;
- minorul are vârsta de până la 12 ani sau minorul cu dizabilități are vârsta până la 18 ani;
- locul de muncă al solicitantului nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
3. Cererea salariatului va fi însoțită de următoarele documente:
- copii după certificatele de naștere ale minorilor;
- declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte (Anexa 2) că nu a solicitat la locul
său de muncă zile libere în același scop;
- persoanele singure din familia monoparentală sau persoana desemnată, potrivit legii, să
exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești, depun , în copie, hotărârea
judecătorească sau alte documente din care să rezulte calitatea de părinte, sau, după caz,
faptul că minorul se află în întreținerea sa.
4. Cererea va fi avizată de către coordonatorul structurii și va fi anexată foii colective de
prezență. În foaia colectivă de prezență aceste zile vor fi înscrise cu acronimul ”ZL”.
5. În această perioadă, salariatul va beneficia de o indemnizație zilnică în cuantum de 75% din
salariul brut/zi, care nu poate fi mai mare de 75% din câștigul mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.
6. În această perioada salariatul nu beneficiază de indemnizația zilnică de hrană.
7. Pe perioada zilelor libere plătite salariatul nu desfășoară alte activități în baza unor contracte
individuale de muncă suplimentare celui de la funcția de bază.
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Anexa 1

CERERE
Subsemnatul/subsemnata ..........................................................................................................., cu
domiciliul în.......................................................................... CNP ...................................................., angajat al
ULBS în funcția de................................................și părinte al minorului/minorilor:
- ................................................, CNP ...............................................,
- ................................................, CNP ...............................................,
- ................................................, CNP ...............................................,
În temeiul prevederilor Legii nr. 19/14 martie 2020, având în vedere că, potrivit prevederilor
Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romîniei, cursurile din
unitățile de învățământ preuniversitar sunt suspendate în intervalul 16 martie 2020- 15 aprilie 2020, solicit
acordarea de zile libere pentru supravegherea copilului în perioada ..................... - .......................
Cunoscând prevederile art. 322 din Legea nr. 286/2009 - Codul Penal privind falsul în înscrisuri sub
semnătură privată și prevederile art. 323 din acelaşi act normativ privind uzul de fals, declar că copilul/copiii
al cărui/ al căror reprezentant legal sunt, este/sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ, după cum
urmează:
Fiul/fiica ..........................................., în vârstă de ................. ani este elev/-ă la
................................................................... (se va completa numele oficial al unității de învățământ)
Fiul/fiica ..........................................., în vârstă de ................. ani este elev/-ă la
................................................................... (se va completa numele oficial al unității de învățământ)
Fiul/fiica ..........................................., în vârstă de ................. ani este elev/-ă la
................................................................... (se va completa numele oficial al unității de învățământ)
Anexez următoarele documente:
- Certificatul/-ele de naștere ale copilului/copiilor, în copie;
- Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte că nu beneficiază de zile libere pentru
supravegherea copilului/copiilor;
- Documente care atestă starea de dizabilitate a minorului (dacă e cazul);
- Alte documente care atestă calitatea de reprezentant legal (dacă e cazul).
Data: .......................

Semnătura:....................

Avizul coordonatorului structurii:
Subsemnatul ..............................., în calitate de coordonator al ..................................... declar că locul
de muncă ocupat de către d-l/d-na .......................................
permite /
nu permite munca la
domiciliu sau telemunca.

Data:.....................................
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Anexa 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul/subsemnata

...........................................................................................................,

cu

domiciliul în .........................................................................., CNP ...................................................., în
calitate de părinte al minorului ................................................, CNP ............................................... și soț al
domnului/doamnei.............................................., cunoscând prevederile art. 322 din Legea nr. 286/2009 Codul Penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată și prevederile art. 323 din acelaşi act normativ
privind uzul de fals, declar că nu am solicitat la locul/locurile de muncă zile libere pentru supravegherea
copilului minor pe perioada suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar.
Menționez că sunt angajat la:
- ......................................................... în funcția de .................................
- ......................................................... în funcția de .................................

Aceasta este declarația pe care o susțin și semnez.

Data: .......................
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