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1. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
Sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 Martie 2019 
Intrare in vigoare: 17/03/2020 
 
Conform acestui act normativ, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia 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.  

 

Conditii de aplicare 

 

Prevederile Legii se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

 

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ 

sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi 

de învăţământ;  

 

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 

 

Este asimilată părintelui, în sensul de mai sus, persoana singură din familia 

monoparentală, precum si reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana 

desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti 

faţă de copil. 

 

Persoanele prevăzute prevazute mai sus au dreptul la zile libere plătite, pe toată 

perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de 

învăţământ. 

 

Acordarea zilelor libere  

 

Acestea se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care 

va supraveghea copilul în perioada in care unităţilor de învăţământ sunt inchise, potrivit 

legii.  

 

Cererea va fi însoţită de o declaraţie 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 acestei legi. Declaratia nu este necesara in cazul persoanei singure din familia 

monoparentală.  
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Plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera  

 

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte de catre angajator din capitolul aferent 

cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în 

cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 

corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat.  

 

Totodata, legea prevede ca sumele pentru plata indemnizaţiei decontează din Fondul de 

garantare pentru plata creanţelor salariale numai pe perioada în care autorităţile 

competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ. 

 

Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate conform celor de mai sus vor fi 

înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite 

prin hotărâre a Guvernului, procedura ce va fi aprobata in termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi.  

 

Exemplu de calcul indemnizatie zile libere libere pentru supraveghere copii pentru o luna 

cu 20 de zile lucratoare:   

 

Salariul mediu brut pe economie este in valoare de 5429 lei în 2020. Astfel, pentru 

angajatii care au un salariu de incadrare mai mare de aceasta valoare, venitul pentru 

aceste zile va fi plafonat la 5429 lei. 

 

Astfel:  

5429 lei: 20 zile x 75% = 203.58 lei/zi - brut 

Suma neta estimata pe care ar primi-o angajatul daca va fi in concediu pentru 

supravegherea copilului intreaga luna este de 2382 lei. 

 

Numarul de zile ce se pot acorda potrivit Legii nr. 19/2020 

 

Numărul de zile libere acordat potrivit prezentei legi se stabileşte de către Guvern, prin 

hotărâre, pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute mai sus, respectiv inchiderea 

unitatilor de invatamant ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor 

situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.  

 

Note 

 

1. Legea se aplica doar incepand cu data intrarii in vigoare, respective 17.03.2020. 

2. Dacă copiii nu sunt înscriși într-o formă de învățământ, salariații nu pot beneficia de 

acest concediu. 
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3. Legea nu se aplica in cazul parintilor al caror loc de munca permite 

munca la domiciliu sau telemunca. 

4. La momentul redactarii acestui Smart Update, nu exista vreun act normativ care sa 

reglementeze daca acest timp de concediu reprezinta o suspendare a contractului 

individual de munca al parintelui beneficiar si nici obligatia inscrierii in Revisal a acestui 

tip de concediu (daca este considerat cauza de suspendare). 

5. In opinia noastra, indemnizatia pentru aceste zile libere este asimilat veniturilor din 

salarii si, pe cale de consecinta, este supusa impozitului pe venit si contributiilor sociale 

obligatorii. 

6. In opinia noastra, pentru perioada in care angajatul se aflta in acest timp de concediu, 

acesta nu va beneficia de tichete de masa. 

 

 

 

 

7. Prevederile acestei legi se aplică angajaților din unitățile sistemului energetic național, 

din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din 

unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii 

publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în 

comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie 

electrică, căldură și apă, doar cu acordul angajatorului. 

8. La momentul redactarii acestui Smart Update, hotararea de Guvern ce trebuie sa 

stabileasca numarul de zile libere nu este publicata in Monitorul Oficial.   

9. Atasam prezentului un model de cerere si un model de declaratie pe proprie 

raspundere.  
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English version  

 

1. Law no. 19/2020 for granting days off to parents for the supervision of 

children, in case of temporary closure of the educational establishments 

Source: Official Monitor, Part I no. 209 of March 14, 2020 

Entry into force: 17/03/2020 

 

According to this normative act, the days off are granted to one of the parents for the 

supervision of the children, in the situation of the temporary closure of the educational 

establishments where they are enrolled, as a result of adverse weather conditions or other 

extreme situations so decreed by the competent authorities with responsibilities in the 

field. 

 

Application of the Law  

 

The provisions of the Law apply to parents who cumulatively fulfill the following 

conditions: 

 

a) have children up to 12 years old, enrolled in a school unit or have children with 

disabilities up to 18 years old, enrolled in a school unit; 

 

b) the job occupied does not allow work from home or the telework. 

 

It is assimilated to a parent, in the sense above, the single person in the single-parent 

family, as well as the legal representative of the child, as well as the person designated, 

according to the law, to exercise the rights and fulfill the parental obligations towards the 

child. 

 

The foreseen persons mentioned above have the right to paid days off, for as long as the 

competent authorities decide to close the respective educational units. 

 

Granting of the days off 

 

The days off are granted upon the request of one of the parents, submitted to the employer 

of the person who will supervise the child during the period when the educational units 

are closed, according to the law. 

 

The request will be accompanied by a statement on the other parent's own responsibility, 

stating that he did not request at his place of work the days off that would suit him 

according to this law. The statement is not necessary in the case of the single person from 

the single parent family. 
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Payment of the allowance for each day off 

 

The allowance for each day off is paid from the employer's income and expenses budget 

and is 75% of the salary corresponding to a working day, but no more than the daily 

correspondent of 75% of the average gross wage used in substantiating the state social 

insurance budget. 

 

The law stipulates that the amounts for the payment of the allowance shall be settled from 

the Guarantee Fund for the payment of the salary debts only during the period when the 

competent authorities decide to close the respective educational units. 

 

Until the end of the fiscal year, the amounts settled according to the above will be returned 

to the Guarantee Fund from the state budget, according to a procedure established by 

Government decision, the procedure that will be approved within 30 days from the 

enforcement of present law. 

 

The number of days that can be granted according to Law no. 19/2020 

 

The number of the days off granted under this law is determined through a Government, 

decision, for each of the situations provided above, namely the closure of educational units 

due to adverse weather conditions or other extreme situations so decreed by the 

competent authorities with attributions in field. 

 

Notes 

1. The law applies only from the date of its entry into force, respectively 17.03.2020. 

2. If the children are not enrolled in a form of education, the employees cannot benefit from 

this leave. 

3. The law does not apply to parents whose work permits work from home or telework. 

4. At the time of issuance of this Smart Update, there is no normative act that regulates 

whether this kind of leave represents a suspension of the beneficiary parent's employment 

contract nor the obligation to register it in Revisal (if considered the cause of labor contract 

suspension). 

5. In our opinion, the allowance for these days ff ois assimilated to income from wages 

and, consequently, is subject to income tax and compulsory social contributions. 

6. In our opinion, for the period during which the employee benefits of this kind of leave, 

he will not benefit from meal vouchers. 

7. The provisions of this law apply to employees from the units of the national energy 

system, from the operating units from the nuclear sectors, from the units with continuous 

fire, from the health and social assistance units, telecommunications, radio and public 

television, railway transport, units providing public transport and sanitation of the  

 

http://www.smartree.com/


 

 

 

Data: 17/03/2020 www.smartree.com  +40 21 301 90 90 

 

 

 

localities, as well as supplying the population with gas, electricity, heat and water, only 

with the employer’s approval. 

8. At the time of issuance of this Smart Update, the Government decision which settles the 

number of days off is not published in the Official Gazette. 

9. We attach a draft of the request and a draft of the own responsibility statement (in 

Romanian language).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

 

Smart Update este o selectie a unor elemente de noutate legislativa, cu scop strict informativ. Nu este considerata consiliere 

profesionala si, drept urmare, Smartree nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens. Pentru intrebari suplimentare cu 

privire la problemele expuse, va rugam nu ezitati sa ne contactati. 

 

Smart Update is a selection of some legislative updated with information purposes only. It is not considered professional 

counseling and, therefore, Smartree assumes no responsibility in this regard. For further questions regarding the foregoing, 

please do not hesitate to contact us. 

 

 

  

http://www.smartree.com/


 

 

 

Data: 17/03/2020 www.smartree.com  +40 21 301 90 90 

 

 

 

 

 

CERERE ZILE LIBERE SUPRAVEGHERE COPIL  

 

 

 

Subsemnatul(a) __________________________________________________, angajat(a) 

in cadrul ___________________________________, in functia de ______________________,  

solicit X zile libere platite conform Legii nr. 19/2020 in perioada zz.ll.2020 – zz.ll.2020 

pentru supravegherea copilului in varsta de pana la 12 ani inscris in cadrul unitatii de 

invatamant ce a fost inchisa temporar de catre autoritatile competente. 

 

 

 

Data ..../...../.....       Semnatura ..............................  
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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

(PARINTE/ TUTORE) 

 

 

 

Subsemnatul(a) __________________________________________________, 

domiciliat(a) in localitatea ___________________, str. _______________________, nr. _____, 

bl. ______, ap. ____, judetul _____________, identificat cu C.I. seria __, nr. ________, CNP 

____________________________, in calitate de parinte/tutore al minorului 

________________________, nascut in data de ___________________,  prin prezenta declar 

pe propria raspundere faptul  ca nu am solicitat la locul de munca zile libere pentru 

supravegherea copilului in varsta de pana la 12 ani inscris in cadrul unitatii de 

invatamant, in toata / perioada zz.ll.2020 – zz.ll.2020 in care autoritatile competente 

au decis inchiderea temporara a unitatii de invatamant …………………..  unde acesta 

este inscris. 

Prezenta o semnez in cunoştinta de cauza fata de prevederile legale privind falsul 

in declaratii, conform art.292 din Codul penal. 

 

 

 

Data ..../...../.....       Semnatura .............................. 
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