
 
 
 

 
 

NOUTATEA LEGISLATIVA: NR.026 17.03.2020 
           R1 / 23.03.2020 

Acordarea de zile libere parintilor  
in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (U.I.) 

CADRUL LEGAL: 

 

• OUG 30 / 18.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri COVID 
– 19 (M.O. 231 / 21.03.2020) 

• HG 217 / 18.03.2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 (M.O 230/21.03.2020) 
• LEGEA 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia 

inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (M.O. nr.209/14.03.2020) 
 

 
 
 

Cand se inchid unitatile de 
invatamant? 

ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile sau a unor situatii extreme decretate 
pentru un numar de zile stabilite de Guvern 

  
Zilele libere platite se acorda 
Art. 1 alin. (2)  

- unui singur parinte; 
- pentru copii pana la 12 ani, sau copii cu dizabilitati pana la 18 ani; 
- locul de munca nu permite munca la domiciliu sau telemunca si doar cu 

acordul angajatorului; 
- pe perioada in care autoritatile competente decid inchiderea unitatilor de 

invatamant; 
- tuturor angajatilor din mediul public si privat; 

  
Cazurile pentru care Nu se acorda 
zilele libere conform Art. 1 alin. 
(33) si alin. (34) din Legea 19/2020, 
modificata prin OUG 30/2020: 

Unul dintre parinti se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii : 
a) este în concediul prevăzut la Art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 

alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 
pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; 
c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată. 
d) raporturile de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a 

activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile Art. 
52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (somaj tehnic) ;   

e) 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. 

  
Cum se acorda zilele libere? 
Art. 2 din Legea 19/2020 modificata 
si completata cu OUG 30/2020; HG 
217/2020 Art. 1 alin. (3) 
 
 
 
 
 
 

la cererea unuia dintre parinti depusa la angajator insotita de: 
- o Declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte din care rezulta ca 

nu a solicitat zile libere platibile la angajatorul acestuia in baza Legii 19/2020, 
nu se afla in concediu de odihna sau in concediu fara plata si in orice situatie 
prevazuta la Art. 1 alin.(33) din Legea 19/2020 introdus prin OUG 30/2020;  

- certificatul de nastere al copilului 
 
 
 
 



 

 
Cum se acorda zilele libere? 
Art. 2 din Legea 19/2020 modificata 
si completata cu OUG 30/2020; HG 
217/2020 Art. 1 alin. (3) 
 

 
Modelul Declaratiei este prevazut in Anexa la HG 217/2020 (anexata Temei) 

  
Ramurile de activitate pentru care 
este necesar acordul 
angajatorului pentru ca angajatii 
sa poata beneficia de zile libere 
platibile? 
Art. 2 alin.(4) din Legea 19/2020, 
modificata prin OUG 30/2020 

- sistemul energetic national; 
- unitatile operative de la sectoarele nucleare; 
- unitatile cu foc continuu; 
- unitatile sanitare si asistenta sociala; 
- telecomunicatii; 
- radioul si televiziunea publica; 
- transportul pe  cale ferata; 
- transportul in comun; 
- salubritatea localitatilor; 
- aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura, apa; 

  
Cuantumul indemnizatiei 
Art. 3 din  Legea 19/2020, 
completata si modificata prin OUG 
30/2020 

75% din salariul/zi a parintelui, dar nu mai mare de 75% din castigul salarial mediu 
brut (maxim 246,77 lei / zi), din bugetul de venituri si cheltuieli ale angajatorului.  
Indemnizatia este supusa impozitatii si platii contributiilor de asigurari sociale 
(CAS si CASS)  

  
Decontarea indemnizatiei 
Art. 3 alin. (4) din  Legea 19/2020, 
completata si modificata prin OUG 
30/2020 

Angajatorii pot cere decontarea doar a sumelor reprezentand indemnizatia neta 
incasata efectiv de parinte din Fondul de garantare pentru plata creantelor 
salariale. 
Atentie: din Fondul de garantare se poate deconta cca 52% din indemnizatia 
bruta acordata salariatilor pentru zilele libere, angajatorul suportand 48% din 
indemnizatia bruta. 
Exemplu: 

Salariul minim 2.350,00 lei 
Idemnizatie 75% 1.762,50 lei 
Contributii sociale si impozit salarii     846,00 lei 
Indemnizatia neta acordata de angajator si decontata din 
fondul de garantare 

    916,50 lei 

 

  
Modalitatea de obtinere a 
decontarii de catre angajator 
Art. 3 din HG 217/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angajatorul transmit, prin posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare, o 
cerere la A.O.F.M. insotita de urmatoarele documente: 
a) lista angajatilor; 
b) copii state de plata; 
c) declaratia reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista 

prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile 
reglementate la Art. 2 alin. (2) din Legea 19/2020, modificata si completata 
prin OUG 30/2020; 

d) dovada platii contributiilor si impozitului pe salarii 
 
 
 



 

 
Modalitatea de obtinere a 
decontarii de catre angajator 
Art. 3 din HG 217/2020 
 
 

 
Cererea contine: 
a) datele de identificare a angajatorului si adresa de e-mail ; 
b) contul bancar 
c) numele reprezentantului legal ; 
d) suma solicitata ; 
e) numarul angajatilor 
 
Termen solicitare decontare : in cel mult 30 zile de de la data efectuarii platii 
contributiilor si impozitului aferente indemnizatiilor.  
 
In termen de 24 ore de la data primirii cererii AOFM comunica angajatorului 
numarul de inregistrare al solicitarii. 
 
Termen decontare de catre A.O.F.M.: 60 zile calendaristice de la depunere 
pana la data depunerii documentelor 
 
Exemplu: pentru zilele libere acordate in 03.2020, angajatorul plateste 
indemnizatia parintelui care are acest drept si plateste pana pe 25.04.2020 CAS, 
CASS si impozitul pe salarii aferent indemnizatiei acordate. Pana pe maxim 
25.05.2020 trasnmite cererea privind obtinerea decontarii indemnizatiei nete 
acordate parintelui. 
Pana pe 25.07.2020 AOFM trebuie sa deconteze angajatorului indemnizatia 
neta adica 50% din fondul alocat de angajator platii zilelor libere. 

 
 
 
 
 
 
 
Adriana Badiu, CCF, CECCAR, CAFR  
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