
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec|iunea 1
Titlul actului normativ

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a privind acordarea unor zile libere platite parintilor 

§i alter categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-COV-2

Sec^iunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situa^iei actuate
Avand in vedere faptul ca, prin Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata starii de alerta, 
activitajile didactice ce impun prezen^a fizica a antepre§colarilor, pre§colarilor, elevilor §i 
studentilor in unita^ile §i institu^iile de invajamant se pot suspenda, precum §i faptul ca, pe 
termen scurt, provocarea cea mai importanta ramane combaterea §i limitarea efectelor 
crizei COVID-19 asupra sanata^ii, sunt necesare masuri suplimentare care sa asigure 
protectia sanitara §i sociala a copiilor §i parintilor in cazul suspended cursurilor sau 
inchiderii temporare a unor unita^i de invatamant ca urmare a raspandirii coronavirusului 
SARS-CoV-2.

In perioada stmi de urgenfa si a starii de alerta, au fost adoptate masuri in acord 
cu schimbarile inregistrate astfel incat impactui negativ asupra acesteia sa fie cat mai 
redus, necesitatea proteefiei sociale a ceta^enilor ca urmare a efectelor raspandirii 
coronavirusului SARS-CoV-2 ramane o prioritate.

Tinand cont de faptul ca neadoptarea unor masuri urgente, cu caracter 
exceptional, ar putea afecta sanatatea copiilor §i siguranta acestora in lipsa p^intilor care 
sa-i supravegheze pe perioada suspend^ii cursurilor sau inchiderii unitatilor de invatamant, 
aceste elemente vizeaza un interes public §i constituie o situajie extraordinary, a carei 
reglementare nu poate fi amanata §i impune adoptarea de masuri imediate pe calea 
ordonantei de urgenta.

Prezentul act normativ nu transpune legislafie comunitara nu creeaza cadrul 
pentru aplicarea directa a acesteia.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Schimbari preconizate

Prezentul act normativ reglementeaza masuri pentru protejarea^^i^sprijinirea 
copiilor, a parintilor acestora, dar §i a angajatorilor, in situatia in care activitajtea didactica 
in unitatile de invatamant, inclusiv in cele de educatie antepre§colara^§i^te§c6lara, se 

limiteaza sau se suspenda, prezenta fizica reprezentand un pericol pentru rei5pii.:,gi,>implici|t
K:



pentru familiile acestora.
A

In acest scop, prezentul act normativ prevede urmatoarele:
- acordarea de zile libere pentru parinjii care au copii in varsta de pana la 12 ani sau 

26 de ani in cazul copilului sau adultului cu handicap, inscri^i la unitafi de 
invatamant, inclusiv antepre^colar;

- dreptul la zile libere platite se acorda pe toata perioada in care activitatea didactica 
se limiteaza sau se suspenda, respectiv pe perioada starii de alerta, dar fara a se 
depa^i flnalizarea cursurilor pentru anul §colar 2021 - 2022;

- dreptul la zilele libere se acorda si p^infilor care:
o au copii cu handicap ne§colariza{i, sau au in intre|inere adulti cu handicap, 

numai daca ace^tia beneficiaza de servicii de zi a caror activitate este limitata 
sau suspendata ca urmare a efectelor raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

o fac parte dintr-o grupa de rise, respectiv cei diagnostica^i cu boli respiratorii 
cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severa, diabet zaharat tip I, boli 
inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, 
dizabilitati, tratament imunosupresiv sau alte afectivmi comice: 

o fac parte dintr-o grupa de rise, respectiv sunt diagnostica^i cu afeejiuni asociate 
cu imunodepresie moderata sau severa (transplant, afec^iuni oncologice in 
tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite, alte tipuri de 
tratamente imunosupresoare);

o locuiesc impreuna cu o persoana diagnosticata cu afec^iuni asociate cu 
imunodepresie moderata sau severa (transplant, afectiuni oncologice in 
tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite, alte tipuri de 
tratamente imunosupresoare

- zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parin^i, depusa la angajatoml persoanei 
care va supraveghea copilul. Cererea este inso^ita de o declarable pe propria 
raspundere a celuilalt p^inte, cu excepbia familiilor monoparentale, de o copie a 
certificatului/certificatelor de na^tere al/ale copilului/copiilor sau de copia 
documentului care atesta calitatea de reprezentant legal al copilului, precum §i de 
copia certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, in cazul 
copilului/adultului cu handicap sau de documentele medicale §i adeverinta scolara in 
cazul copilului incadrat intr-o grupa de rise. Zilele libere se acorda de la data 
depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau 
suspendarea activitatilor didactice;

- indemnizabia pentm fiecare zi libera acordata este venit asimilat salariilor §i este in
cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai 
mult de corespondentul pe zi a 75% din ca§tigul salarial mediu bmt utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat §i se plate^te din capitolul 
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri §i cheltuieli al angajatorului 
§i este supusa impozit^ii §i plabii contribubiilor de asigurari, in condibiile prev^ute 
de Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare; .

- prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituifea §i utilizarea 
Fondului de garantare pentru plata creanbelor salariale, eu modific^ile ulterioare.
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sumele pentru plata indemniza^iei pentru zilele libere se deconteaza din acest fond de 
catre Agen{ia Na^ionala pentru Ocuparea For{ei de Munca;
angajatorii solicita decontarea sumelor, pe baza de cerere depusa la agenpile pentru 
ocuparea fortei de munca jude^ene, respectiv a municipiului Bucure§ti m a c^ei raza 
teritoriala i§i desfa§oara activitatea, insopta de documente justificative;

- cererea angajatorului §i documentele justificative se transmit electronic sau in format 
letric la agenpile pentru ocuparea forjei de munca judetene, respectiv a municipiului 
Bucure§ti, in cel mult 30 zile de la data efectu^ii plajii contribupilor §1 impozitelor 
aferente indemnizapei;

- decontarea de cStre Agen^ia Na^ionala pentru Ocuparea Fortei de Munca a sumelor 
platite cu titlu de indemnizape se face in termen de 30 zile lucratoare de la data 
inregistr^ii cererii angajatorului;

- pentru verificarea faptului ca minorii pentru care pSrin^ii solicita zilele libere §i 
acordarea indemnizafiei aferenta acestora sunt inscri^i in unit§^ile de invafamant in 
care activitatea didactica se limiteaza sau se suspenda, inspectoratele §colare au 
obliga^ia ca in termen de maximum 10 zile de la emiterea deciziei de 
inchidere/suspendare, sa transmits la agenfiile pentru ocuparea fortei de munca, lista 
nominala cu elevii, inclusiv copiii din sistemul de educafie antepre^colara, pe unitafi 
de invat^mant. Similar, prim^iile vor transmite pentru copiii inscri^i in unitajile de 
educa{ie antepre^colarS §i pentru serviciile de zi destinate persoanelor cu handicap 
prevazute la art.l alin.(4) §i (5) §i direcpile generale de asisten^ sociala §i protecfia 
copilului, pentru serviciile de zi destinate persoanelor cu handicap prevazute la art.l 
alin.(4) §i (5).

Pentru personalul din unita|ile sistemului energetic national, din unita{ile 
operative de la sectoarele nucleare, din unitajile cu foe continuu, din unitafile de asistenfa 
sociala, de telecomunicajii, ale radioului §i televiziunii publice, din transporturile pe caile 
ferate, din unitafile care asigurS transportul in comun §i salubritatea localita|ilor, precum §i 
aprovizionarea popula^iei cu gaze, energie electrica, caldura §i apa, corner^ alimentar, 
produc{ie §i distribufie medicamente ^i echipamente sanitare, distributie carburan^i, 
personalul din cadrul unitafilor farmaceutice, acordarea zilelor libere se realizeaza doar cu 
acordul angajatorului.

Angaja^ii sistemului national de aparare, ordine publica siguranfa nafionala, 
precum §i §i personalul din unitatile sanitare publice beneficiaza de zile libere numai cu 
acordul angajatorului. In cazul in care angajatorul nu aproba cererea de acordare de zile 
libere, personalul menlionat poate beneficia de o majorare acordata suplimentar drepturilor 
salariale cuvenite.

Face exceplie p^intele care se afla in una dintre situafiile prevazute la art. 3 din 
Legeanr. 277/2010, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, care poate opta 
fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorarii drepturilor salariale 
cuvenite, &a ca aceste drepturi sa poata fi cumulate pentru aceea^i perioada.

In situafia in care ambii parinfi au activitate in domeniile menjionate unul dintre 
ei poate beneficia de o majorare a drepturilor salariale, in cuantum de 75%^m=salariul de 
baza / salariul de func^ie / solda de func^ie corespunzatoare unei zile lucratoare;7darnu mai 
mult de corespondentul pe zi a 75% din ca$tigul salarial mediu/^bfut^^utilizat la



flindamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. In acest caz, majorarea se acorda la 
cererea angajatului msotita de o declarafie a celuilalt parinte ca nu beneficiaza, la randul 
sau, de majorarea salariala nici nu se afla in una dintre situa^iile prevazute de actul 
normativ, care conduc la neacordarea dreptului.

Acordarea zilelor libere platite se aplica tuturor angajatilor din mediul public §i 
privat, pe toata perioada starii de alerta §i dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de 
finalizarea cursurilor anului §colar 2021 - 2022.

Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate din Fondul de garantare vor fi 
inapoiate acestuia din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a 
Guvernului.
3. Alte informafii
Acordarea zilelor libere platite se aplica tuturor angajafilor din mediul public §i privat ale 
c^or locuri de munca nu permit munca la domiciliu sau telemunca.

Sec^iunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ

1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
1^. Impactul asupra mediului concurenfial domeniului ajutoarelor de stat: 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Sustinerea financiara a angajatorilor care se confrunta cu probleme pe perioada situafiei de 
urgenta decretate

2^. Impactul asupra sarcinilor administrative: 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2^. Impactul asupra intreprinderilor mici $i mijlocii:
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impact social
Asigura protectia sanitara §i sociala a copiilor §i desfa§urarea activitatii scolare in condifii 
sigure §i sub supravegherea pmntelui.

4. Impact asupra mediului
Mediul inconjurator este protejat prin reducerea depunerii documentelor pe hartie.

5. Alte informatii
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Sec^iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consoHdat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani) .
- in mil lei (RON) -

Indicatori Urmatorii patru ani Media pe cinciAnul
curent am

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i, impozit pe profit

c) bugetul asigur^lor sociale de 
stat:

-1.107 -3.321

i. contributii de asigur^i -6.930 -20.790
2. Modifier ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

iii. asistenja sociala
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurmlor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

d) bugetul asigur^ilor pentru somaj
0 0 0

+18.000 +54.000
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) buget de asigurari sociale de stat
d) bugetul asigur^ilor pentru

-26.037 -78.111

-1.107 -3.321

-6.930
-18.000

-20.790
-54.000 0 0 0

gomaj
4, Propuneri pentru acoperirea 
cregterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Cheltuielile generate de aplicarea prezentm^^ 
ordonante de urgenja se pot recupera^^!^^^^^'! 

imediat urmatoare avand in vedere



campaniei de vaccinare derulata la nivel national. 
Astfel, atat desfa^urarea cursurilor cu prezenta fizica 
a elevilor, dar §i activitatile economice se vor putea 
desfa^ura in condifii optime.
Cheltuielile generate de aplicarea prezentei 
ordonante de urgen|a se vor face cu incadrarea in 
bugetul alocat

6. Calcule 
fundamentarea 
veniturilor §i/sau 
bugetare

detaliate privind 
modificarilor 
cheltuielilor

Estimari privind costurile masurilor propuse:
^ Num^ beneficiari estimat = 6.000 

Ca§tigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigur^ilor sociale 
de stat = 5380 lei (Legea nr. 16/2021)
75% din castigul salarial mediu brut/luna = 
3147 lei
Indemnizafie medie lunara = 1500 

^ efort bugetar lunar = 9.000 mii lei 
^ pentru anul 2021 se estimeaza o cheltuiala de 

18.000.000 lei, iar pentru 2022 de 54.000.000
lei

7. Alte informafii -
In anul 2021, pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.147/2020, s-au 
inregistrat urmatoarele rezultate: 
o 45.243.139 lei, sume totale acordate 
o 5800 persoane sprijinite, in medie, lunar 
o 1300 lei suma medie platita/persoana

Secliunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in
vigoare a prezentului act normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozifii:

• ordin al ministrului muncii §i protectiei sociale pentru stabilirea modelului de cerere 
§i declaratie pe propria raspundere pentru solicitarea de catre parinte a zilelor libere 
§i indemnizafiei aferenta acestora

• ordin al pre§edintelui Agenfiei Nafionale pentru Ocuparea Forfei de Munca pentru 
aprobarea procedurii de decontare a sumelor reprezentand indemnizafia aferenta 
zilelor libere, documentele justificative §i modelul acestora

• hotarare a Guvemului pentru aprobarea procedurii de restituire din bugetuT?de^stat, a 
sumelor cheltuite din Fondul de garantare a creantelor salariale

• ordin al ordonatorului principal de credite pentru emiterea de/no?me speeifice



privind conditiile de acordare a majorarii in cazul institutiilor publice de aparare, 
ordine publica §i securitate na{ionala

• ordin al ministrului s^atajii pentru emiterea de norme specifice privind condi^iile de 
acordare a majorarii m cazul m situafia unitSfilor sanitare.

Compatibilitatea actului normativ cu legisla^ia in domeniul achizitiilor publice:
a) impact legislativ - prevederi de modificare §i completare a cadrului normativ in 
domeniul achizifiilor publice, prevederi derogatorii;
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
b) norme cu impact la nivel operational/tehnic - sisteme electronice utilizate in 
desfa§urarea procedurilor de achizijie publica, unitati centralizate de achizi^ii publice, 
structura organizatorica interna a autoritafilor contractante.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea actului normativ cu legislafia comunitar^ in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare:
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curfii de Justifie a Uniunii Europene 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative $i/sau documente internationale din care decurg angajamente, 
facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie sau recomandare 
internationala ori la alt document al unei organizafii internationale:
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
6« Alte informatii

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii actului normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare $i alte organisme implicate 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum $i a 
modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectui actului normativ 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
3. Consultarile organizate cu autoritatile administrafiei publice locale, in situatia in 
care actui normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati* in conditiile 
Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administrafiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative
Prezentul act normativ a fost transmis, spre consultare, Federa^iei Autoritatilor Locale din 
Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Asociafiei Ora^elor ^in^Romania,

1 nor x'j.udeten^di nAsociatiei Comunelor din Romania ^i Uniunii Najionale a Consilii 
Romania. - w



4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
5. Informa^ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avizul nr. 
795/2021.
b) Gonsiliul Suprem de Aptore a 'f&'ii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenjei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activita|i de informare publica privind elaborarea 

$i implementarea actului normativ

1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii actului normativ. 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii prezentului act normativ, precum efectele asupra sanatafii $i 
securita|ii cetafenilor sau diversitafii biologice 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

2. Alte informatii

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre autoritatile 
administrafiei publice centrale $i/sau locale - infiintarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor institutiilor existente 

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

2. Alte informatii

•mis



Faja de cele prezentate, a fpst elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvemului privind acordarea unor zile libere platite 
parintilor alter categorii de persoane in contextui raspandirii coronavirusului 
SARS-COV-2, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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