
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  
 

ACORDAREA UNOR ZILE LIBERE PĂRINȚILOR PENTRU SUPRAVEGHEREA COPIILOR, ÎN 
SITUAȚIA ÎNCHIDERII TEMPORARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ACTUALUL 

CONTEXT GENERAT DE PANDEMIA DE COVID-19 
 
Printre măsurile adoptate de către autorități în vederea limitării răspândirii virusului COVID-
19 se numără și suspendarea cursurilor din unitățile de învățământ. În acest context, 
legiuitorul a prevăzut posibilitatea părinților de a solicita, în anumite condiții, acordarea 
unor zile libere pentru supravegherea copiilor, având dreptul de a primi o indemnizație.  
 
1. Legislație relevantă  
 

• Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (denumită în 
continuare Legea 19/2020); 

• Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 
(denumit în continuare Decretul 195/2020); 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 (denumită în continuare OUG 30/2020); 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 
socială (denumită în continuare OUG 32/2020); 

• Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 
(denumită în continuare HG 217/2020); 

• Ordinul nr. 346/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 



 
 

 
 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (denumit în 
continuare Ordinul 346/2020); 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (denumită în 
continuare OUG 41/2020). 

 
2. Premisa acestei măsuri 
 
Premisa aceste măsuri este reprezentată de suspendarea cursurilor sau închiderea temporară 
a unităților de învățământ preuniversitare, precum și a unităților de educație antepreșcolară 
(creșele) pe durata stării de urgență decretate pe teritoriul României.  
 
3. Beneficiarii acestei măsuri  
 
3.1 Regula 
 
Ca regulă, de această măsură beneficiază părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 
 

• au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau 
au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de 
învățământ. Totodată, printr-un act normativ ce a intrat în vigoare la data de 30 
martie 2020, s-a stabilit că beneficiază de această măsură și părinții ai căror copii sunt 
înscriși în unitățile de educație antepreșcolară (creșe); 

• locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 
 
Trebuie menționat că, în contextul acestei măsuri, noțiunea de părinte este mai largă, 
cuprinzând și alte categorii de persoane decât părintele firesc, cum ar fi de pildă adoptatorul 
sau persoana care are în plasament copilul sau în tutelă.  
 
Totodată, măsura a fost extinsă, în anumite condiții, și pentru părinții sau reprezentanții legali 
ai unor anumite categorii de persoane cu handicap grav. 
 
 



 
 

 
 

3.2 Excepțiile 
 
Prin excepție, nu beneficiază de această măsură părintele care se află în una sau mai multe 
din următoarele situații: 
 

• este într-una din formele de concediu pentru creșterea copilului stabilite de lege; 
• este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; 
• se află în concediu de odihnă/concediu fără plată; 
• ale cărui raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a 

activității angajatorului sau soțul/soția acestuia; 
• celălalt părinte nu realizează 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; 

• angajații sistemului național de apărare, angajații din penitenciare, personalul din 
unitățile sanitare publice și alte categorii stabilite prin ordine de ministru.  

 
4. Cuantumul indemnizației 
 
Cuantumul indemnizației pentru fiecare zi liberă a fost stabilit la 75% din salariul de bază 
corespunzător unei zile lucrătoare, fără însă a putea depăși corespondentul pe zi a 75% din 
câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
stabilit la suma de 5.429 de lei.  
 
Spre exemplu, pe durata lunii aprilie, care are 20 de zile lucrătoare, indemnizația acordată 
pentru o zi liberă lucrătoare va fi de cel mult 203,58 de lei brut.  
 
Indemnizația este supusă tuturor obligațiilor fiscale specifice salariilor, respectiv impozitul 
pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și 
contribuția asiguratorie pentru muncă, acestea urmând a fi acoperite din bugetul 
angajatorului.  
 
Totodată, chiar dacă angajații sistemului național de apărare, angajații din penitenciare, 
personalul din unitățile sanitare publice și alte categorii speciale stabilite prin ordine de 
ministru nu au dreptul de a beneficia de această măsură, au dreptul, în condițiile legii, la o 
majorare acordată a drepturilor salariale cuvenite, în cuantum egal cu indemnizația de care 



 
 

 
 

ar fi beneficiat dacă li s-ar fi acordat zile libere, cu condiția ca celălalt părinte să nu beneficieze 
de indemnizație pentru zile libere sau de o majorare similară. 
 
5. Numărul de zile libere acordate 
 
În contextul pandemiei de COVID-19, Guvernul a decis să stabilească ca zile libere plătite 
pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a 
unităților de învățământ respectiv a unitățile de educație antepreșcolară (creșele), zilele 
lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, inclusiv zilelor lucrătoare din 
perioada vacanțelor școlare. 
 
6. Formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească părintele pentru a beneficia de această 
măsură 
 
Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va 
supraveghea copilul, cerere însoțită de: 
 

• o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu 
a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii și nici nu se află 
în una dintre situațiile de excepție stabilite prin lege. Declarația va fi întocmită pe baza 
modelului aprobat prin HG 217/2020, în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ; 

• copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. 
 
Declarația celuilalt părinte nu este necesară în cazul persoanei singure din familia 
monoparentală. Intră în această categorie, de pildă, persoanele necăsătorite, văduve sau 
divorțate. 
 
Totodată, pentru anumite categorii de angajați care activează în domenii de interes public, 
legea a stabilit că acordarea zilelor libere presupune și acordul angajatorului, care și-l poate 
da numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru 
desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin 
programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca. 
 
 



 
 

 
 

7. Plata indemnizației către părinte și posibilitatea decontării acesteia de către stat  
 
Indemnizația va fi plătită părintelui – beneficiar al măsurii – de către angajator.  
 
Pentru a sprijini mediul de afaceri, Guvernul a prevăzut posibilitatea decontării parțiale a 
indemnizației acordate.  
 
Astfel, angajatorii care au acordat aceste zile libere părinților pot solicita decontarea 
indemnizației nete, încasată efectiv de părinte, din Fondul de garantare pentru plata 
creanțelor salariale. În ceea ce privește restul sumei până la concurența indemnizației brute, 
aceasta va fi suportată de angajator. 
 
9. Condițiile pentru decontarea indemnizației nete 
 
Pentru a decontarea din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a indemnizației 
nete achitate angajatului, angajatorul trebuie să depună următoarele documente: 
 

• cerere datată și semnată de reprezentantul legal, care trebuie să conțină următoarele 
elemente: datele de identificare a angajatorului, inclusiv adresa de e-mail, contul 
bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată și numărul salariaților 
pentru care s-a solicitat suma; 

• lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată;  
• copii de pe statele de plată din care să rezulte acordarea indemnizației;  
• declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care să 

se ateste faptul că salariații pentru care se solicită decontul îndeplinesc condițiile 
menționate în lege. Declarația va fi întocmită pe baza modelului aprobat prin Ordinul 
346/2020; 

• dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.  
 

Cererea, împreună cu documentația aferentă, se trimite de către angajator la agențiile 
județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București prin poșta 
electronică sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin orice alt mijloc de comunicare, în termen 
de cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente 
indemnizației. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 60 de 
zile de la data înregistrării documentelor.  


