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Ordonanța de urgență nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite 

părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2 
În vigoare de la 04 octombrie 2021 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 945 din 04 octombrie 2021 
 
Ordinul nr. 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria 
răspundere prevăzute la 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 
În vigoare de la 11 octombrie 2021 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 08 octombrie 2021 
 

Va aducem la cunostinta principalele modificari continute de aceste acte normative: 
 
Unul dintre părinții copiilor minori cu vârsta de până în 12 ani (inclusiv) înscriși la o 
unitate de învățământ preuniversitară sau de educație timpurie poate avea zile libere 
plătite, pe durata suspendării activității didactice ce presupune prezența fizică în 
unitatea de învățământ. 
 
Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază 

corespunzător unei zile lucrătoare fără de depăși 75% din salariul mediu brut. 
 
Indemnizația este in suma bruta si este supusă impozitului pe venit, asigurărilor sociale 

obligatorii (CAS și CASS), inclusiv contribuției asiguratorii pentru muncă. 
 
Dacă părinții își desfășoară activitatea în acele domenii pentru care Codul fiscal a 
prevăzut facilități fiscale (construcții, programe pentru calculator, cercetare-dezvoltare, 
etc.) nu se acordă facilitățile fiscale pentru această indemnizație. 
 
Indemnizația se acordă pe durata stării de alertă și după încetarea acesteia până la 
finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022 fără a se putea acorda pe durata 

vacanțelor școlare. 
 
Pentru a se putea beneficia de indemnizație trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
 
• Copilul este cu vârsta de până la 12 ani înscris la o unitate de învățământ sau 
copilul/adultul este cu handicap în vârstă de până la 26 de ani înscris într-o unitate de 
învățământ; 

• Celălalt părinte nu beneficiază de zile libere; 
• Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 
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Cat priveste procedura de plată și de decontare a sumelor, actul normative prevede 

faptul ca salariatul depune la angajator o cerere însoțită de declarația celuilalt părinte 
că nu beneficiază de zile libere și, după caz, documente ce atestă încadrarea unei 
persoane într-o situație de handicap. 
 
Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile prevăzute 
de actul normativ, depusă la angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data 
depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau 
suspendarea activităților didactice. Modelul cererii este prevazut in Anexa 1 a 
prezentului Smart Update.  
 
Cererea prevăzută anterior este însoțită de o declarație pe propria răspundere a 
celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale 

copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, precum și, după 
caz, de următoarele documente:  
   a) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în 
vârstă de până la 26 de ani;  
   b) copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru 
situația prevăzută la art. 1 alin. (6) din ordonanta de urgenta.  
Modelul declaratiei pe proprie raspundere este prevazut in Anexa 2 a prezentului 
Smart Update. 
 
Angajatorul plătește indemnizația, impozitul pe venit și asigurările sociale și depune 
declarația cu impozitul pe venit și asigurările sociale. 
 
În termen de 30 de zile de la plata impozitului și asigurărilor sociale și depunerea 
declarației se va depune o documentație la agențiile de ocupare a forței de muncă pentru 

acordarea indemnizației. 
 
În termen de 30 de zile de la data depunerii documentației, ANOFM va plăti 

angajatorului indemnizația. 
 
Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor justificative 
prevăzute mai sus se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe 
platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 
922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic sau 
pe pagina de internet aici.gov.ro. 
 
Indemnizația se poate acorda și unui părinte al unui copil cu vârsta de până la 18 ani 

dacă celălalt părinte face parte dintr-o grupă de risc sau este diagnosticat cu mai multe 
categorii de boli cronice severe (cardio-vasculare, diabet tip I, obezitate severă etc). 
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Ordonanța nu se aplică dacă unul dintre părinți se află într-una dintre următoarele 
situații: 
 
• Este în concediu pentru creșterea copilului; 
• Se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată; 
• Se află în perioada de șomaj tehnic; 
• Nu realizează venituri din salarii, din activități independente, din drepturi de 
proprietate intelectuală, din agricultură, silvicultură și piscicultură; 
 
Salariații din sistemul național de apărare, ordine publică, securitate națională și unități 
sanitare publice pot aplica procedura doar cu aprobarea angajatorului. Dacă 
angajatorul nu acordă cererea de acordare a zilelor libere, salariatul din aceste domenii 
de activitate are dreptul să primească o majorare a veniturilor cu cât ar fi fost 
indemnizația pentru zile libere plătite. 
 

 
 

English version  

 
Emergency Ordinance no. 110/2021 on granting paid days off to parents and 

other categories of persons in the context of the spread of SARS-CoV-2 
coronavirus 

Effective October 4, 2021 

Published in the Official Gazette, Part I no. 945 of October 4, 2021 
 

Order no. 920/2021 for the approval of the application forms and the declaration 
on one's own responsibility provided in art. 5 para. (3) of the Government 

Emergency Ordinance no. 110/2021 on granting paid days off to parents and 

other categories of persons in the context of the spread of the SARS-CoV-2 
coronavirus 

Effective October 11, 2021 
Published in the Official Gazette, Part I no. 964 of October 8, 2021 

 

We inform you of the main changes contained in these normative acts: 
 
One of the parents of minor children up to 12 years old (inclusive) enrolled in a pre-
university or early education unit may have paid days off, during the suspension of 
teaching activity that involves physical presence in the school. 
 
The allowance for each day off is in the amount of 75% of the basic salary corresponding 
to a working day without exceeding 75% of the average gross salary. 
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The indemnity is in the gross amount and is subject to income tax, compulsory social 
insurance (CAS and CASS), including the insurance contribution for work. 
 
If the parents carry out their activity in those areas for which the Fiscal Code has provided 
fiscal facilities (constructions, computer programs, research-development, etc.), the fiscal 
facilities for this indemnity are not granted. 
 
The allowance is granted during the state of alert and after its termination until the end 
of the courses of the school year 2021-2022 without being able to be granted during the 
school holidays. 
 
In order to be eligible for the allowance, the following conditions must be met: 
 
• The child is up to 12 years old enrolled in an educational unit or the child / adult is 
disabled up to 26 years old enrolled in an educational unit; 
• The other parent does not benefit from days off; 
• The busy job does not allow work at home or telework. 
 
Regarding the procedure for payment and settlement of amounts, the normative act 
stipulates that the employee submits to the employer an application accompanied by the 
declaration of the other parent that he does not benefit from days off and, as the case 
may be, documents attesting to a person with a disability.  
 
Paid days off are granted at the request of the parent who meets the conditions provided 
by the normative act, submitted to his employer. The days off are granted from the date 
of submission of the application, but not earlier than the date on which it is decided to 
limit or suspend the teaching activities. The application form is provided in Annex 1 

of this Smart Update (in Romanian language). 
 

The above application shall be accompanied by a declaration on the other parent's own 
responsibility, a copy of the child's birth certificate (s) or the document certifying the status 
of parent, as well as, where applicable, the following documents: 
   a) copy of the certificate of inclusion in the degree of disability of the child or adult up to 
26 years of age; 
   b) copy of the certificate issued by the family doctor / specialist doctor, for the situation 
provided in art. 1 para. (6) of the emergency ordinance. 
The model of the declaration on your own responsibility is provided in Annex 2 

of this Smart Update (in Romanian language). 
 
The employer pays the allowance, income tax and social insurance and submits the 
declaration with income tax and social insurance. 
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Within 30 days of the payment of the tax and social security and the submission of the 
declaration, a documentation will be submitted to the employment agencies for the 
granting of the indemnity. 
 
Within 30 days from the date of submission of the documentation, ANOFM will pay the 
employer the allowance. 
 
For the electronic submission of the applications and the supporting documents provided 
above, electronic application forms and forms published on the platform The electronic 
single point of contact provided in the Government Decision no. 922/2010 on the 
organization and operation of the electronic single point of contact or on the website 
ici.gov.ro. 
 
The allowance can also be granted to a parent of a child up to 18 years of age if the other 
parent is part of a risk group or is diagnosed with several categories of severe chronic 
diseases (cardiovascular, type I diabetes, severe obesity etc). 
 
The ordinance does not apply if one of the parents is in one of the following situations: 
 
• She is on parental leave; 
• He is on vacation or unpaid leave; 
• Is in the period of technical unemployment; 
• Does not make income from salaries, from independent activities, from intellectual 
property rights, from agriculture, forestry and fish farming; 
 
Employees of the national defense system, public order, national security and public 
health units can apply the procedure only with the approval of the employer. If the 
employer does not grant the request for leave, the employee in these areas of activity has 
the right to receive an increase in income with what would have been the allowance for 
paid days off. 
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ANEXA 1 

- Model – 

CERERE*) 

*) La cerere se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, copia 
certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care 

atestă calitatea de părinte, precum și, după caz, copia certificatului de încadrare în grad 
de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani sau copia adeverinței 
eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situația prevăzută la art. 

1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021. 

Către . . . . . . . . . . (denumirea angajatorului) 

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., 
legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . 
. ., având funcția de . . . . . . . . . ., în calitate de**): 

**) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant. 

□ 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  

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815180&d=2021-10-11#p-421815180
https://lege5.ro/App/Document/gi2tsmbrge/legea-nr-287-2009-privind-codul-civil?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=67202709&d=2021-10-11#p-67202709
https://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=201006590&d=2021-10-11#p-201006590
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modificările și completările ulterioare - 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; 

□ părinte al copilului cu vârsta de până la 18 ani, înscris în cadrul unor unități de 
învățământ, aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații: 

□□ face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu boli respiratorii cronice 
severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament 
imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice; 

□□ face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecțiuni asociate cu 

imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni 

oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau 
urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare; 

□□ locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu 
imunodepresie moderată sau severă, care a suferit un transplant, prezintă afecțiuni 

oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau 
urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare; 

□ părinte 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 - 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. 

      

 Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
CNP 

Statutul 

deținut***) 

Unitatea de învățământ/ 

serviciul de zi 

 1.     

 2.     

 3.     

 n.     

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

 

 

https://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=201006590&d=2021-10-11#p-201006590
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"1" - copil preșcolar; 

"2" - copil școlar de până la 12 ani inclusiv; 

"3" - copil aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 110/2021; 

"4" - copil minor înscris în unitate de învățământ special; 

"5" - adult cu handicap înscris în unitate de învățământ special; 

"6" - copil înscris în unitate de educație timpurie antepreșcolară; 

"7" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) și art. 2 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 110/2021 care 
beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; 

"8" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) și art. 2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 110/2021 care 

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

În temeiul art. 5 alin. (2) 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, 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 fizică a copiilor în unitățile de învățământ, 

pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea 
cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele. 

  

 Semnătura . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815180&d=2021-10-11#p-421815180
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815179&d=2021-10-11#p-421815179
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815184&d=2021-10-11#p-421815184
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815179&d=2021-10-11#p-421815179
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815184&d=2021-10-11#p-421815184
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815197&d=2021-10-11#p-421815197
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ANEXA 2 
- Model - 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

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: 

*) 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. 

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

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

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

n. numele și prenumele . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . . . ani**), 

**) 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. 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815198&d=2021-10-11#p-421815198
https://lege5.ro/App/Document/gi2tsmbrge/legea-nr-287-2009-privind-codul-civil?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=67202709&d=2021-10-11#p-67202709
https://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=201006590&d=2021-10-11#p-201006590
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815180&d=2021-10-11#p-421815180
https://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=201006590&d=2021-10-11#p-201006590
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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 . . . . . . . . . . 

 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=312709239&d=2021-10-11#p-312709239
https://lege5.ro/App/Document/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/he2dkojtge4q/ordonanta-de-urgenta-nr-110-2021-privind-acordarea-unor-zile-libere-platite-parintilor-si-altor-categorii-de-persoane-in-contextul-raspandirii-coronavirusului-sars-cov-2?pid=421815219&d=2021-10-11#p-421815219
https://lege5.ro/App/Document/geztsmbwgi/ordonanta-de-urgenta-nr-111-2010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor?pid=269924884&d=2021-10-11#p-269924884
https://lege5.ro/App/Document/geztsmbwgi/ordonanta-de-urgenta-nr-111-2010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor?pid=94238553&d=2021-10-11#p-94238553
https://lege5.ro/App/Document/geztsmbwgi/ordonanta-de-urgenta-nr-111-2010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor?pid=59487864&d=2021-10-11#p-59487864
https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrqge/legea-nr-132-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-111-2010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrqge/legea-nr-132-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-111-2010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=56618199&d=2021-10-11#p-56618199
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2021-10-11
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2021-10-11

