
DECLARATIE 

Pe propria raspundere a parintelui care formuleaza cererea de acordare a 

majorarii salariale prevazute de OUG 147/2020 

Subsemnatul/Subsemnata ,........................................................................., cu domiciliul 

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

CNP.............................................., angajat la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, în funcția 

de........................................................, 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 ( se bifeaza una dintre optiuni) : 

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

b)  adoptator; 

c)  persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; 

d)  persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; 

e)  persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f)  părintele sau reprezentantul legal al persoanei minore/adulte cu handicap înscrisă într-o 

unitate de învățământ.  

g) părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat 

pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în condițiile art. 1 alin. (31) din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

h) părintele sau reprezentantul 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 în condițiile Legii nr. 448/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 1 alin. (32) din Legea 

nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

al copilului/copiilor: 

a) numele și prenumele ..................................................................... , în vârstă de . . . . ani; 

b) numele și prenumele ...................................................................., în vârstă de . . . . ani; 

c) numele și prenumele ......................................................................, în vârstă de . . . .  ani. 

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. 

3. mă aflu /nu mă aflu  într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 

3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare2. 
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