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31.08.2020 

 
 
 

Zile libere acordate  părinţilor pentru supravegherea copiilor 
 

 
Cadru legal – OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 
vederea supravegherii copiilor,  în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice 
care presupun prezenţa efectivă  a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de 
educaţie timpurie antepreşcolară,  ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 
 
N.B. Legea 19/2020 nu este abrogată; ea se referă la situaţia suspendării cursurilor sau 
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a 
condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de 
către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu. Legea s-a aplicat și pentru 
perioada stării de urgență, respectiv ulterior acesteia, dar numai până la încheierea 
anului școlar 2019-2020.  
 
Pentru anul școlar 2020-2021 se va aplica OUG nr. 147/2020.  
 

 
I. CĂROR SITUAȚII SE APLICĂ LEGEA 

 
Legea vizează situația limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun 

prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară. 

 

Condiții: 

 

➢ să existe o limitare  sau o suspendare a activităților didactice care presupun 

prezența efectivă a copiilor în școli/grădinițe; 

 

➢ limitarea să fie rezultatul anchetei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de DSP; 

 
➢ să existe o hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, în acest 

sens. 

 

Prin limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a 

copiilor se înţelege reducerea frecvenţei participării copiilor la cursurile şcolare şi 

utilizarea tehnologiei şi internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie 

pentru realizarea activităţilor prevăzute în norma didactică. 
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Această ipoteză acoperă: 

- suspendarea cursurilor 

- prezența la scoală prin rotație  

- reducerea numărului de ore în care elevul se află la școală. 

 

 

 

II. CONDIȚII DE ACORDARE A ZILELOR LIBERE 

 

A. Salariatul să aibă una dintre următoarele calități: 

 

1. calitatea de părinte al unuia sau mai multor copii cu vârsta de până la 12 ani 

sau a unor copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 26 ani, înscrişi în cadrul unei 

unităţi de învăţământ sau de educație timpurie antepreșcolară; 

2. calitatea de părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav 

neșcolarizat pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile 

Legii nr. 448/2006, dacă activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată 

prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca 

urmare a răspândirii coronavirului SARS-CoV-2;  

3. calitatea de părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere 

și întreținere o persoană 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, doar dacă beneficiază de servicii 

de zi, a căror activitate este limitată/suspendată prin dispoziție/decizie a 

autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii 

coronavirului SARS-CoV-2. 

 
 

Noțiunea de părinte acoperă: 

- părintele firesc; 
- adoptatorul; 
- persoana care are copilul/copii în încredințare în vederea adopției; 
- persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; 
- persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului (persoana care se 
ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau 
tutorelui plecați la muncă în străinătate);  
- părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap 
înscrisă într-o unitate de învățământ. 
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Unităţile de învăţământ la care se referă legea: 
- creșele 
- grădinițele 
- școlile 

 

 

 

 

B. Niciunul dintre părinți nu trebuie: 

 

• să fie în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) OUG 111/2010 - concediu pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu 

handicap 

• să fie în concediul prevăzut de art. 11 alin. (2) OUG 111/2010 – concediul fără 

plată luat în situația „lunii celuilalt părinte” 

• să fie în concediul prevăzut de art. 31 alin. (1) OUG 111/2010 - pentru îngrijirea 

copilului cu dizabilitate, până la vârsta de 7 ani  

• să fie în concediu de odihnă 

• să fie în concediu fără plată 

• să fie în șomaj tehnic 

• să aibă calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere. 

 

C. Celălalt părinte trebuie: 

 

• să realizeze venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi 

independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din 

activități agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit 

potrivit Codului fiscal.  

• să nu fi solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii.   

 

Nu este prevăzută condiția ca locul de muncă ocupat de către părinți să nu 

permită munca la domiciliu sau telemunca.  

 

 
 

III. PROCEDURA DE ACORDARE A ZILELOR LIBERE 
 

A. Cererea  
 
Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește cerințele legale, 
depusă la angajatorul acestuia.  
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Anexe la cerere: 
 

o o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte 
că acesta: 
 
-  nu beneficiază locul său de muncă zile libere acordate în baza acestei 

ordonanțe, 
-   nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea 

temporară a activității angajatorului 
- nu se află în una dintre situațiile de la pct. B anterior  

 
o o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor 

 
o o copie a certificatului de încadrare în gard de handicap al copilului sau 

adultului de până la 26 ani 
 

N.B. Modelul oficial de cerere și declarație pe proprie răspundere urmează a fi stabilite 
prin ordin de ministru. 
 
 

B. Zilele pentru care se acordă indemnizația 
  

Zilele în care este limitată sau suspendată activitatea didactică ce presupune prezența 
efectivă a copilului în unitatea de învățământ. 
 
Ordonanța se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai 

târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021. 

 
 

C. Indemnizația  
 

o Cuantumul indemnizației 
 

Indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de bază 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. 
 
Notă: Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat este de 5.429 lei. 

 
o Decontarea sumelor și aspecte fiscale 

 
➢ indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări 

sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei 
asiguratorii pentru muncă, acestea plătindu-se de către angajator; 
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➢ pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației angajatorul trebuie să 
depună o cerere la AJOFM; 

 
➢ cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric în 

cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor 
aferente indemnizaţiei; 

  
➢ decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie  se face în termen de 15 zile 

calendaristice de la data înregistrării documentelor;  
 
 

➢ pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor justificative 
se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma 
Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 
922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic 
electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro. 
 

 
N.B. Procedura de decontare, documentele justificative şi modelul acestora urmează să 
fie stabilite prin ordin al preşedintelui ANOFM.   
 
 

 

 

IV. OBLIGATIVITATEA ACORDĂRII ZILELOR LIBERE 

 

 
Angajatorul este obligat să acorde zilele libere, dacă salariații solicită acest lucru și 
dacă sunt îndeplinite condițiile legale prevăzute de OUG 147/2020. 
 
Nerespectarea de către angajator a obligației de a acorda zilele libere constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare 
persoană pentru care angajatorul a refuzat acordarea zilelor libere, fără a depăși 
valoarea de 20.000 lei.  
 
 
 
 


