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Precizări privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 
copiilor, ı̂n situația ı̂nchiderii temporare a unităților de ı̂nvățământ 

 
 Conform prevederilor Legii nr. 19/2020,modificată prin OUG 30/2020 și 32/2020, se acordă 
zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a 
unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice 
nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții 
în domeniu. 
 Prevederile de mai sus se aplică părinților 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; 
- locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 
 Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal 
din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul 
corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.(5429 x 75% = 
4072). 
  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului 
de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata 
indemnizației se decontează din acest fond numai pe perioada în care autoritățile competente decid 
închiderea respectivelor unități de învățământ.  
 Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat. 
 Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată 
efectiv de părinte. 
 Indemnizația de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut 
este supusă impozitării și plății CAS, CASS și CAM. Aceste obligații fiscale se suportă de angajator. 
 În baza HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea 
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, ı̂n situația ı̂nchiderii temporare a unităților 
de ı̂nvățământ, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va depune cerere 
însoțită de documentele justificative prevăzute de HG  la agențiile pentru ocuparea forței de muncă 
județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea 
angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. 
Documentele se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de 
la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. 
  În situația în care documentele nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor 
transmite prin orice alt mijloc de comunicare. 
 Prin Ordinul președintelui ANOFM 346/2020 s-a aprobat  modelul declarației pe propria 
răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din HG  nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
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