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În curtea
Grãdiniþei din
Orlat vor fi
amplasate
aparate
destinate
petrecerii
timpului liber al
copiilor într-un
mod cât mai
plãcut ºi cât mai
sigur. Vor fi
amenajate,
totodatã ºi locuri
de joacã, astfel
încât cei mici sã
se bucure de
cele mai bune
condiþii.
Lucrãrile vor fi
terminate în
maxim douã luni.

Cur
tea interioarã din
Curtea
A fost amenajatã
Anunþ
zona blocurilor va fi parcarea de la Cimitir impor
tant
important
modernizatã
Lucrãrile de amenajare a parcãrii situate
lângã Cimitir au fost finalizate. Investiþia s-a
derulat conform graficului, iar porþiunea
amenajatã cu dale va putea fi utilizatã de cei
care merg la Cimitir pentru a-ºi parca maºinile
în condiþii civilizate. Investiþia a fost realizatã
cu fonduri provenind din bugetul local.

În viitorul apropiat, vor fi demarate lucrãrile de
amenajare a zonei dintre blocurile situate în
centrul comunei. Este vorba despre
modernizarea curþii interioare, aici urmând sã fie
realizate pavaje, alei pietonale ºi locuri de
parcare. Va fi astfel înlãturat disconfortul cu care
se confruntã locatarii de aici, cu precãdere în
perioadele în care plouã. Investiþia a fost
cuprinsã în bugetul pentru acest an ºi va fi
realizatã din fondurile Consiliului Local.

Autoritãþile locale
din Orlat lanseazã
cãtre populaþie
rugãmintea de a nu
mai parca
autoturismele pe
trotuare sau pe
spaþiile verzi din faþa
gospodãriilor.
Solicitarea vine
pentru a se asigura
fluidizarea circulaþiei
pe trotuare.
Rugãmintea este
valabilã ºi pentru cei
care obiºnuiesc sã-ºi
parcheze maºinile pe
carosabil, obturând
astfel buna
desfãºurare a
traficului rutier în
comunã.
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Atenþie la valabilitatea cãrþii
dumneavoastrã de identitate!
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Orlat le
reaminteºte cetãþenilor sã îºi verifice
valabilitatea actului de identitate.
Cetãþenii sunt obligaþi sã obþinã un act
de identitate în mai multe cazuri –
primul act de identitate la vârsta de 14
ani, la expirarea precedentului act de
identitate (solicitarea se poate face cu
cel mult 6 luni ºi cel puþin 2 sãptãmâni
înainte de expirare), la schimbarea

domiciliului sau stãrii civile, în cazul
pierderii, furtului, deteriorãrii buletinului
sau cãrþii de identitate, precum ºi pentru
a solicita înscrierea vizei de reºedinþã
(flotant) persoanelor care locuiesc
temporar la altã adresã decât cea de
domiciliu.
Actele necesare pentru obþinerea unei
cãrþi de identitate se pot gãsi afiºate
atât în avizierele sediului Serviciului,
cât ºi pe site-ul comunei Orlat.

Oficiul Fitosanitar Sibiu
recomanda efectuarea
tratamentului fitosanitar nr.1,
la cultura de FASOLE
împotriva ANTRACNOZEI
(Colletotrichum l.) ºi BACTERIOZELOR (Xanthomonas p.,
Pseudomonas p.).
Tratamentul este preventiv
ºi curativ pentru boli. Se
recomandã utilizarea unei
variante cu produse de
protecþie a plantelor (omologate):
1. MERPAN 50 WP 0,25 % +
FUNGURAN OH 50 WP 0,25%
sau 2. CAPTAN 50 WP 0,25 %
+ ALCUPRAL 50 PU 0,25%
Perioada optimã de
tratament: La rãsãrirea
culturii - în faza fenologicã de
cotiledoane.
Înaintea de utilizarea
protecþie a plantelor, citiþi cu
atenþie prospectul acestora!

Ambalajele din carton
provenite de la produse, se vor
plia ºi depozita, pânã la
predarea acestora la
distribuitorul de produse.
Ambalajele din material
plastic se vor clãti obligatoriu,
de 3 ori, cu folosirea apei
rezultate în rezervorul maºinii
de tratat. Ambalajele clãtite se
depoziteazã în magazii ºi se
returneazã distribuitorului.
Pentru protecþia familiilor de
albine, în conformitate cu
prevederile legale, respectiv
Ordinul comun nr. 45/1991 al
Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, 1786/TB/1991 al
Ministerului Transporturilor, 68/
05.02.1992 al Ministerului
Mediului, 15b/3404/1991 al
Departamentului pentru
Administraþie Localã ºi 127/
1991 al Asociaþiei Crescãtorilor
de Albine din România,

privind unele mãsuri pentru
protecþia familiilor de albine,
împotriva intoxicaþiilor cu
produse de protecþia plantelor,
precum ºi a Protocolului de
colaborare nr. 328432/
31.03.2015, încheiat între
Agenþia Naþionalã Fitosanitarã
ºi Asociaþia Crescatorilor de
Albine din România, privind
implementarea legislaþiei, în
vederea protecþiei familiilor de
albine, împotriva intoxicaþiilor
cu produse de protecþia
plantelor.
Se vor lua mãsuri ce se
impun pentru protecþia
mediului înconjurãtor. Se vor
respecta cu stricteþe normele
de lucru cu produse de
protecþie a plantelor, cele de
securitatea muncii, de
protecþia animalelor.
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Subvenþii de peste 500 de euro pentru deþinãtorii de bovine
Plãþile pentru crescãtorii de
animale vor începe în data
de 25 mai, iar România va
avea subvenþii foarte mari,
cel puþin la bovine, unde
este posibil ca sprijinul sã
ajungã ºi la 500 de euro pe
cap de vacã, a declarat
ministrul Achim Irimescu.
"Am discutat zilele trecute cu
Comisia Europeanã ºi putem
ajunge, teoretic ºi
practic, chiar cãtre 500 de
euro la sprijinul cuplat în
zootehnie pe cap de vacã.
Nu intru în amãnunte de ce
ºi cum, dar, repet, sumele
vor fi foarte bune. Cert este
cã în viitor nu vor mai fi nici
întârzieri", a spus Irimescu.
Dacã mai este ºi în zonã
defavorizatã, practic ajunge
la 800 de euro. Este vorba
despre sprijinul cuplat, la
care se mai adaugã ºi
Ajutorul Naþional de
Tranziþie, din bugetul
naþional, fostul CNDP." Sã tot
creºti vaci, dupã spusele
ministrului.

El a precizat cã o altã veste
bunã pentru fermieri se
referã la accesul pe pãºuni
pentru asociaþiile ºi
cooperativele constituite cu
"bune intenþii", nu doar
pentru accesarea fondurilor
europene.
"Iniþial, conform unei
interpretãri pe fermierul
activ, am vrut sã scoatem
accesul pe pãºuni al
asociaþiilor ºi
cooperativelor, iar, ulterior,
am studiat mai pe îndelete
ce se întâmplã ºi am ajuns
la concluzia cã vom permite
accesul în continuare,
pentru cã este nevoie de
acele cooperative
constituite cu bune intenþii,
pentru a face ceva pentru
membrii cooperativelor - ºi
asta ne dorim cu toþii.
Am mai spus cã un Anuar al
cooperativelor din anul 1938
aratã cã erau peste 500 de
cooperative mari în
România, în agricultura de
atunci", a precizat ministrul.
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Impresii despre Pãltiniº
pe vârful Pãltiniº. Acum,
televiziunea are o nou ã
Am avut norocul sã mã antenã, mult mai înaltã, în
nasc într-unul din cele mai apropierea vârfului Onceºti
frumoase sate din Mãrgi- (1715 m.), aflat la sud de
nimea Sibiului. Orlatul, staþiune.
Întâlnirea noastrã cu
satul meu natal, se
gaseºte la poalele nordice Paltiniºul a avut un efect
ale Munþilor Cindrel ºi la o similar cu vizitarea, mult mai
aruncãturã de bãþ de târziu, a Parisului. Nu mai
vechea ºi celebra staþiune vazusem aºa ceva…nici
climatericã Pãltiniº. Cu chiar la Sibiu. Multe vile de
toate acestea, doar dupã lemn, uºor înnegrite de
împlinirea vârstei de 15 ani vreme, cu o arhitecturã total
am cãlcat pentru prima diferitã de cea pe care o
oarã pe cãrãrile umbroase ºtiam din satele noastre,
ale Pãltiniºului. Pentru erau construite la umbra
românii
satelor
din brazilor falnici, neatinºi
preajmã, „nu era la modã” vreodatã de tãiºul securii.
sã vizitezi un astfel de Am dat o raitã prin „satul
obiectiv turistic, un „sat al domnilor”, minunându-ne
domnilor din Sighii”, unde neîncetat de mareþia locuse prãduiau banii strânºi cu rilor. Când am ajuns prin
multã trudã de ei, de pe preajma vechiului oficiu
urmele brazdelor plugului poºtal, a ajuns ºi „autobuzul
sau din lemnul pãdurilor de Pãltiniº” care fãcea
trecut prin gatere. Taietorii curse între Sibiu ºi Pãltiniº,
prin
comuna
de lemne sau ciobanii, care trecând
aveau treabã în munþii din Rãºinari. Am zis autobuz,
apropiere, evitau sã intre în dar era un fel de struþoPãltiniº. ªi asta din trei cãmilã între un camion ºi
motive: n-aveau o þinutã un vagon de tren. Cabina era
adecvatã pentru a intra în ca la camioanele militare,
„crâºmele
domnilor”, iar pe platformã, o cutie din
n-aveau bani de cheltuit metal cu geamuri mici, în
aiurea ºi se temeau cã, care urcarea ºi coborârea

dacã l-ar supãra pe vreun
domn, sã nu fie luaþi de
urechi ºi alungaþi între
cetinile pãdurilor de brad
cu ºuturi în…dos.
Am cunoscut o mulþime
de oameni ai satelor de la
poalele Cindrelului, care au
trãit ºi au murit fãrã sã punã
vreodatã piciorul în Pãltiniº.
Era în vara anului 1970,
în preajma zilei de 23
august, când împreunã cu
un bun prieten am plecat sã
vizitãm Pãltiniºul. Bineînþeles cã am plecat pe jos.
Aveam niºte toiege de alun
cu care sã ne apãrãm de
sãlbãticiuni sau de câinii
de la stâne, iar în spate
purtam un fel de raniþe
improvizate în care duceam
merindele (pita cu slãnina,
vreo 2-3 cepe roºii ºi câteva
mere furate din livezile
guranilor, pe lângã care
trecuserãm), o sticlã cu apã
ºi câte douã pãturi, care sã
ne protejeze de rãcoarea
nopþii. Am mers cale de
vreo 3-4 ore, orientându-ne
dupã vechea antenã a
releului de televiziune de

pierea izvorului „de la
scocul înalt”, izvor ce, mult
mai târziu, am aflat cã a dat
numele
sãsesc
al
Pãltiniºului („Hohe Rinne”).
Dupã ce ne-am împãcat
cu stomacul, am plecat sã
ne cãutam loc de culcare
pentru noapte. Am gãsit un
loc între niºte brazi seculari,
la vreo sutã de paºi de
drumul ce ducea spre
centrul Pãltiniºului. Acolo,
ne-am amenajat culcuºul.
Am strâns cetinã ºi ferigi,
am întins pãturile pe ele,
apoi am lãsat ºi rãniþile
acolo, pãstrând doar
bricegele ºi cei câþiva lei cu
care veniserãm la munte.
Am acoperit totul cu cetini de
brad, ca nu cumva sã vinã
vreun „domn” sã ne fure
pãturile ºi rãniþele cu restul
de mâncare. Apoi, am ieºit
din pãdure ºi am mai dat un
ocol staþiunii, cã tot nu
aveam altceva mai bun de
fãcut. Spre seara, ne-am
întâlnit cu câþiva baieþi din
Gura Râului, vecinii noºtri
se fãcea prin partea din de sat ºi cam de aceeaºi
spate. Au coborât mai mulþi vârstã cu noi, dar care
„domni” decât pãrea cã ar aveau oarecare vechime
putea intra în cutia prin Pãltiniº, erau veterani
„autobuzului”. Au coborât, de-ai locului, mai fuseserã
s-au scuturat de praf ºi au de vreo douã-trei ori pe
plecat în grupuri mici în acolo. Cu ei am avut curajul
direcþii diferite. Toþi, dar sã intrãm într-un restaurant,
absolut toþi, aveau pantaloni de fapt pe terasa restauscurþi sau pânã sub ge- rantului …la aer. Acolo ne
nunchi, ciorapi trei sferturi recomandaserã chelnerii
ºi pãlãrii din fetru, verzi sau sã luãm cina. Poate cã
gri, cu câte-o panã ºi câteva mirosul iute de ceapa roºie
insigne. În mânã purtau un n-a fost estompat îndeajuns
fel de bastoane din lemn, de mireasma cetinii ºi
care în partea pe care o deranjam „narile domþineau în palmã aveau neºti”. Dar ce, mirosul mujforma unui toporaº, iar pe deiului de usturoi de la micii
umeri purtau raniþe adevã- ºi fleicile lor prãjite era mai
rate, nu improvizate ca noi, plãcut?
mai mult desagi ciobãneºti
Am comandat câte doi
decât raniþe domneºti.
mici ºi o bere la halbã. Doar
Pe la amiazã, terasele de-atâta aveam bani,
vilelor erau pline de turiºti mâncare ºi bãuturã puþinã,
veseli. Mirosul mititeilor ce dar veselie cât cuprinde. Am
sfârâiau pe grãtare ne-au spus glume, am cântat…ce
determinat sã cãutam un mai, ne-am simþit bine.
loc cu luminã ºi verdeaþã ºi
Problema a apãrut când,
sã ne ospãtam din ce adu- spre miezul nopþii, a trebuit
seseram de-acasã, adicã: sã plecãm la culcare.
pita, slãnina ºi ceapa Gurenii aveau aranjat cu
zdrobitã cu pumnul pe-o bunicul unuia dintre ei, sã
lespede de piatrã din apro- doarmã în fân, la o stânã.

Dar noi? Noi aveam amenajat culcuºul dintre brazi.
Dar, fãrã lanternã sau ceva
cu care sã luminãm poteca,
pas de a intra în întunecimea codrului, unde ursu’-i
împarat. Toatã vitejia de pe
ziuã ni s-a topit atunci când
luna alungea umbrele
brazilor. Ce aveam de fãcut?
A trebuit sã acceptãm
invitaþia prietenilor noºtri de
a dormi împreunã cu ei în
fân, la stâna de pe dealul
Ursului. Nu puteam sã-i
refuzãm, nu era politicos.
Dimineaþa ne-am recuparat „raniþele” ºi am plecat
spre casã. Cred cã mirosul
de ceapã ne-a salvat
slãnina de pofta ursului sau
a altor bidigãnii pãroase.
Astfel mi-am petrecut
prima mea zi de vizitã în
Pãltiniº. În urmãtorii ani, am
devenit un vizitator constant

l-am cunoscut ºi nici mãcar
nu l-am salutat. Era în iarna
anului 1985, când participasem la un concurs de
turism montan pe schiuri,
iar traseul pe care trebuia
sã-l urmãm trecea prin
apropierea Schitului de la
Pãltiniº. Zãpad a m a r e ,
brazii stãteau sã se rupã
încarcaþi de-atâta omãt. Am
coborât, pe schiuri, de la
schit spre cabanele din
lemn care ºtiam cã aparþin
de Mitropolia Ardealului.
Lângã una dintre cabane,
un cetaþean îmbrãcat întrun
halat
albastru,
muncitoresc, cu o bascã
neagrã pe cap, curãþa
zãpada ce se adunase
lângã peretele cabanei.
Era uscãþiv, destul de înalt,
cam 1,75 m, ºi se opintea
cu o lopat ã sã arunce
zãpada nemeºitã. Atâta tot.

- Chiar nu ºtii cine-i
Noica?
- Nu, chiar nu ºtiu!
Vorbeºti de omul în halat
albastru care curãþa
zãpada?
- Da, chiar el! Este cel
mai mare filosof român în
viaþã. Pentru filosofia lui,
comuniºtii
i-au
fixat
domiciliul forþat, aici, la
Pãltiniº.
Pânã când am ajuns în
centrul staþiunii, amicul
meu m-a informat despre
cine este Noica. În ultimii
ani, ori de câte ori ajung în
zonã, merg la mormântul
filosofului de lângã Schitul
Pãltiniº sã-i pun o floare
sau o crenguþã proaspãtã
de brad.

al staþiunii, mai ales de când
am
intrat
în
rândul
„domnilor”, când dormeam
în camerã la hotel ºi
mâncam în salon, nu întrun colþ de terasã.

Am crezut cã este vreun
angajat al Mitropoliei. Când
am ajuns în dreptul
cantonului forestier, un
prieten mai în vârstã m-a
întrebat:
- L-ai vazut pe Noica?
- Care, Noica? Cine-i,
Noica? rãspund eu, tot
printr-o întrebare. Chiar
n-auzisem niciodatã de el.
Nici de bine, nici de rãu.

farmecul de odinioarã.
Accesul în staþiune este
mult mai facil, iar condiþiile
de cazare mult mai bune,
dar prin înmulþirea vilelor ºi
a caselor de odihnã în
detrimentul
pãdurii
seculare, Pãltiniºul nu mai
este ceea ce-a fost. Ori,
poate este doar melancolia
tinereþii pierdute. Cine
poate ºtii?!

***
Odatã, cineva m-a întrebat
dacã l-am cunoscut pe
Noica, la Paltiniº, pe când
era cu domiciliul forþat acolo.
Spre ruºinea mea, nu

***
În anii care au urmat,
Paltiniºul a pierdut din
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De la 1 iulie, regulile de acordare a
concediului pentru creºterea copilului se
schimbã semnificativ
Legea nr. 66/2016 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ºi indemnizaþia lunarã
pentru creºterea copiilor a apãrut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304 din
20 aprilie ºi va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.
venituri din activitãþi
agricole, silviculturã ºi
pisciculturã, supuse
impozitului pe venit
potrivit prevederilor
Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi
completãrile
ulterioare, denumite în
continuare venituri
supuse impozitului,
beneficiazã de
concediu pentru
creºterea copilului în
vârstã de pânã la 2
ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu
handicap, precum ºi
de o indemnizaþie
lunarã", scrie în noul
act normativ.
În prezent, conform
Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului
nr. 111/2010, pãrinþii
trebuie sã opteze ori
pentru concediu
pentru creºterea
copilului în vârstã de
pânã la un an
(respectiv trei ani în
cazul copilului cu
handicap), ori pentru
concediu pentru
creºterea copilului în
vârstã de pânã la doi
ani. Astfel, de la 1
iulie, pãrinþii vor
beneficia de o duratã
unicã a concediului.
Noua lege se va
aplica începând din
data de 1 iulie (dupã
creºterea, la 1 mai, a
salariului minim de la
1.050 la 1.250 de lei),
ceea ce înseamnã cã
indemnizaþia va avea
un cuantum minim de
1.062,5 lei
Nivelul
indemnizaþiei va fi
majorat, potrivit
actului publicat recent,
cu 1.062,5 lei pentru
fiecare copil nãscut
dintr-o sarcinã
gemelarã, de tripleþi
sau multipleþi,

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= POªA ELENA
= VIDRAN ELENA
= TODORUÞ AUREL
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29.04.2016
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04.05.2016

17.07.1944

15.05.2016

Primãria Comunei Orlat transmite fami
liilor
familiilor
îndoliate, sincere condoleanþe!

începând cu al doilea
copil provenit dintr-o
astfel de naºtere.
În altã ordine de
idei, pãrinþii aflaþi în
concediul de creºtere
care vor opta pentru o
revenire mai rapidã în
câmpul muncii vor
primi lunar un
stimulent de inserþie în
cuantum de 50% din
indemnizaþia minimã
aferentã concediului,
adicã 531,25 lei. În
prezent, stimulentul de
inserþie are un
cuantum lunar de 500
de lei.
La fel ca în prezent,
oricare dintre cei doi
pãrinþi ai copilului va
putea sã cearã
intrarea în concediul
de creºtere ºi
stimulentul de inserþie.
Indemnizaþiile celor
aflaþi deja în
concediul de creºtere
vor fi recalculate.
Legea apãrutã în
Monitor urmeazã sã
intre în vigoare de la 1
iulie, iar aceasta se va
aplica inclusiv
pãrinþilor care la
momentul respectiv se
vor afla deja în
concediul de creºtere.
Mai precis,
persoanele aflate în
concediul pentru
creºterea copilului în
vârstã de pânã la un
an (ori trei ani, în cazul
copilului cu handicap)

sau în plata
stimulentului de
inserþie, precum ºi în
concediul fãrã platã
pentru creºterea
copilului în vârstã de
pânã la doi ani îºi vor
putea modifica
opþiunea în baza unei
cereri ºi a actelor cu
care se dovedeºte
suspendarea realizãrii
veniturilor impozabile
pentru perioada
rãmasã pânã la
împlinirea de cãtre
copil a vârstei de doi
ani (respectiv trei ani).
Referitor la pãrinþii
aflaþi în concediul
pentru creºterea
copilului în vârstã de
pânã la doi ani,
modificarea
cuantumului
indemnizaþiei lunare
se va face din oficiu, în
baza documentelor
folosite la acordarea
acestui drept.

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
HANZU PETRU-VASILE ªI
TOMA MARIA-IOANA

Adresa: Primãria comunei Orlat, str. Avram Iancu nr. 202,
cod postal 557170.
Telefoane Primãria Orlat: 0269/571104; 0269/571455;
Interioare:
Secretariat -

11;

Secretar -

12;

Impozite ºi taxe (casierie) –

13;

Biroul Agricol -

17;

Contabilitate -

16;

Serviciul Public Voluntar pt. Situaþii de Urgenþã -

17;

Viceprimar -

15;

Stare civilã –

14;

Asistenþã socialã -

14;

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor -

14.

Fax: 0269/571104; 0269/571455
PENTRU DEFECÞIUNI LA REÞELE ENERGIE ELECTRICÃ
SAU GAZ VÃ RUGÃM SÃ APELAÞI NUMERELE DE
TELEFON DE MAI JOS
TEL.GRATUIT ELECTRICA 0800801929
TEL.GRATUIT EON GAZ 0800800928

Site web : www
.comunaorlat.ro
www.comunaorlat.ro
E-mail: primariaorlat @yahoo.com
Cetãþenii comunei Orlat care doresc sã publice
anunþuri de vânzãri, cumpãrãri, prestãri servicii
º.a. în ziarul Orlat INFO pot depune aceste
anunþuri la sediul Primãriei.

14.05.2016

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
CONDREA ARIANA-MARIA
FULOP ALEXIA-ANAIS-SIMONA

Date contact Prim[rie

18.04.2016
02.04.2016

Le ddorim
orim sã creascã sãnãt
oºi
sãnãtoºi
al
ãturi de pãrinþii lor!
alãturi

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent Tamara
Cânean

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu

rosu galben albastru negru

În ceea ce priveºte
indemnizaþia lunarã,
aceasta va avea în
continuare un
cuantum de 85% din
media veniturilor
nete realizate în
ultimele 12 luni, însã
aceasta va avea doar
limitã minimã, nu ºi
maximã, ca în
momentul de faþã.
"Indemnizaþia lunarã
(...) se stabileºte în
cuantum de 85% din
media veniturilor
nete realizate în
ultimele 12 luni din
ultimii doi ani
anteriori datei naºterii
copilului, ºi nu poate
fi mai micã de 85%
din cuantumul
salariului minim brut
pe þarã garantat în
platã", prevede Legea
nr. 66/2016.
Persoanele care, în
ultimii doi ani (faþã de
un an, cât se prevede
acum) de dinaintea
naºterii copilului, au
obþinut venituri
impozabile timp de
minimum 12 luni vor
beneficia de concediu
pentru creºterea
copilului în vârstã de
pânã la doi ani sau, în
cazul copilului cu
handicap, de pânã la
trei ani. În plus, spre
deosebire de regulile
actuale, vor putea sã
cearã intrarea în
concediu ºi
persoanele care
câºtigã bani din
silviculturã ºi
pisciculturã.
"Persoanele care, în
ultimii 2 ani anteriori
datei naºterii
copilului, au realizat
timp de cel puþin 12
luni venituri din
salarii ºi asimilate
salariilor, venituri din
activitãþi
independente,

