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Întrebări frecvente cu privire la aplicarea Legii nr. 19/2020 privind 

acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 

situația închiderii temporare a unităților de învățământ 

 

 

1. Întrebare: Cine poate beneficia indemnizația pentru zile libere pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 

învăţământ, decontată de către ANOFM din Fondul de garantare? 

De zile libere pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a 

unităţilor de învăţământ beneficiază unul dintre părinţi, în 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. 

Condiția este să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

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

copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de 

învăţământ; 

- locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă. 

De zile libere plătite,  pot beneficia atât angajaţii din mediul public, cât şi cei din 

mediul privat. 

2. Întrebare: Care este cuantumul  indemnizației pentru zile libere ? 

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază 

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.  

Câștigul salarial mediu brut conform legii  este de  5.429 lei.  

3. Întrebare: De unde plătește angajatorul indemnizația?  

Indemnizația se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al angajatorului. 
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4. Întrebare: Se plătesc impozite și contribuții pentru această indemnizație?  

Da. Indemnizaţia pentru zile libere acordate părinților este supusă impozitării şi plăţii 

contribuţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

5. Întrebare: Care este suma  care se poate  deconta de la stat ? 

 

Suma pe care angajatorul o  poate cere spre decontare de la stat este  reprezentată de 

indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte. 

 

6. Întrebare:Care sunt documentele necesare pentru decontarea indemnizației 

pentru zile libere pentru părinți de la stat? 

 

CERERE (datată și semnată)  care trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente: 

- datele de identificare ale angajatorului, 

- contul bancar, 

- numele reprezentantului legal al angajatorului, 

- suma totală solicitată,  

- numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.  

 

 însoțită de următoarele documente:  

- lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe 

această perioadă; 

- copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației; 

- declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se 

atestă că lista prezentată conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate 

la art. 2 alin.(2) din Legea nr. 19/2020 (modelul documentului se aprobă prin ordinul 

președintelui ANOFM și se publică în Monitorul Oficial) 

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

 

7. Întrebare: Unde se depun documentele pentru  decontarea indemnizației? 

 

Indemnizația se solicită 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.  

 

8. Întrebare: Cum depun documentele? 

 

Documentele se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de  

AJOFM/AMOFM București sau prin orice alt mijloc de comunicare (dacă nu se poate prin 

email). 
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Documentele se înregistrează la AJOFM/ AMOFM București, numărul de înregistrare al 

solicitării fiind comunicat angajatorului in 24  de ore de la primirea prin e-mail. 

 

 

9. Întrebare: Când se depun documentele pentru  decontarea indemnizației? 

 

În termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente 

indemnizației. 

 

10. Întrebare: În cât timp se face decontarea de către AJOFM/AMOFM București 

a sumelor solicitate cu titlu de indemnizație? 

 

În termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.  

 


