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&Lo ţ .~.o Q.~ LEGE nr. 59 dfn 6 aprilie 2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18212020 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 14712020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii 
copiilor, în s ituaţia 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 răspândiri i 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13212020 privind 
măsuri de sprijin destinate salariaţilor ş i angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocu1)ăr-ii-f.eFţeHJe-mt.im:ă----. 
EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUD!:ŢEii~ l.LFOV 

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 6 aprilie 2021 

Data intrării în vigoare 09-04-2021 
Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege. 

Articolul I 

2 1 APR Z021 

INTRARE I IESIRE NR. h8'15 
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182 din 22 octombrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 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 
învăţămant şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară , ca urmare a răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor 
şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
993 din 27 octombrie 2020, cu următoarele modificări şi completări: 
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ·14712020 privind acordarea unor zile 
libere pentru parin/i in vederea supravegherii copiilor, Tn situa/ia limitarii sau suspendarii activită/ilor didactice 
care presupun prezenta efectivă a copiilor Tn unită/ile de inva/ămSnt şi Tn unită/ile de educa/ie timpurie 
antepreşcolara, ca urmare a raspSndirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonan/a de 
urgen/ă a Guvernului nr. 13212020 privind măsuri de sprijin destinate salaria/ilar şi angajatorilor Tn contextul 
situaJiei epidemiologice determinate de raspSndirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocuparii forţei de muncă 

2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul I 
Ordonan/a de urgentă a Guvernului nr. 14712020 privind acordarea unor zile libere pentru parin/i Tn vederea 
supravegherii copiilor, Tn situa/ia limitării sau suspendării activita/ilor didactice care presupun prezenta efectiva a 
copiilor Tn unita/ile de Tnva/ămSnt şi Tn unită/ile de educaJie timpurie antepreşcolara, ca urmare a raspSndirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, 
aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 27812020, cu modificările ulterioare, se modifica şi se 
completează după cum urmează: 

3. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: 

- La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifica şi va avea urmatorul cuprins: 
b) celalalt parinte nu beneficiază, la rSndul sau, de zile libere sau, dupa caz, parintele care solicita acordarea 

de zile libere se află Tn una dintre situa/iile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 27712010 privind alocaJia pentru 
sus/inerea familiei, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare; 

4. La articolul I punctul 1, alineatul (5"1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(5"1) Prin excep/ie de la prevederile alin. (1), dispozi/iile prezentei ordonan/e de urgenta se aplica şi pentru 
parintele sau reprezentantul legal care are Tn Tngrijire, supraveghere şi Tntre/inere unul sau mai mulţi copii 
şcolariza/i, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverin/e pentru 
realizarea educaJiei Tn condi/iile prevăzute Tn ordinul comun al ministrului educa/iei şi al ministrului sănăta/ii 
prevazut la art. 8 111 alin. (1). 

5. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1 "1, cu următorul cuprins: 
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1A1. La articolu/ 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următoru/ cuprins: 
(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însotită de o declaratie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o 

copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copii/or sau a documentului care atestă calitatea 
prevăzută la art. 1 alin. (3) Tn care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul, de o copie a certificatului de 
încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului Tn vărstă de pănă la 26 de ani. Dectaratia pe propria 
răspundere a celuilalt părinte va cantine elemente din care să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a 
solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, că 
nu a beneficiat de majorarea salarială acordată Tn condiţiile art. 4 alin. (3), în cazul angajaţilor sistemului 
naţţogat de apărare, ordine publică şi securitate naţională, al angajaţi/or din penitenciare şi al personalului din 
unităţile sanitare publice, că nu are contractul de muncă suspendat pentru Tntreruperea temporară a activităţii 
aQgajatoru/ui şi nu se află în una dintre situaJiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Declaratia pe propria răspundere a 
cfJluilalt pări!Jte nu se depune în cazul în care părintele se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 3 din 
Legea nr .. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. La articoluU, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2A1-2A3, cu următorul cuprins: 

2A1. La articolul 4, ali!Jeqtul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 4 
(1) Angajaţii sislef11Uluif)afional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi 

personalul din unifiJJi(esanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu 
aprobarea angajatoru/iii. ; , 

2A2. La articolul 4, după alineatut[tfsf! introduce un nou alineat, alineatul (1A1), cu următorul cuprins: 
(1A1) Fac excepJie de la prev~derilealif1, (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de 

zile libere conform dispoziJiifo(iift.• 1, ;~e pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit 
dispoziJiilor alin. (3), fără ca aceste drepturiifă poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă. 

2A3. La articolul 4, partea introductivă a.âlineatului (2) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: ·. • ·· ; < · 

(2) Drepturile băneşti aferente zilelor libereiacdrcta.te Tn condiţiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a ,_---: <---,, 

opţiunii exprimate Tn conformitate cu dispoziJiile .alin. (1A1 ), se calculează şi se plătesc astfel: 
.......................................................................... ... ct:'-~ .... -~;~ ~';.::t ..... . 

(3) Tn situaţia Tn care unul dintre părinţi Tşi desfăşoa:ră activitatea Tn unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1 ), 
acesta are dreptul Ia o majorare acordată suplimentarc.<frf{pturilor salariale cuvenite, Tn cuantum de 75% din 
salariul de bază/salariul de funcţie/so/da de functie cor~~ptmzăto<!re unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 
corespondentul pe zi a 75% din cllştigu/ salarial mediu brut utm:a:t /afundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din Pf!ri9acf.<!Prevăzută Ia art. 1 alin. (1), numai în 
cazul Tn care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare df!ţilf! .q6ere şi cu condiţia respectării de către 
celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) fit. b) şic). În cazul tncafe ar7]/Jiipărinti Tşi desfăşoară activitatea Tn 
unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1 ), doar unul dintre aceştia are dr:ep\ul la acordarea de zile libere, cu 
aprobarea angajatorului, sau, Tn cazul Tn care angajatorul nu a aprobai:ţer7ree. de acordare de zile libere, Ia 
majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezegtut~i aliMat. 
(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui deqgitJe.:art. 1 alin. (3), însoţită de 

declara fia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept şi nici nu se află Tn una di1Jtf! situaţiile prevăzute la 
art. 1 alin. (6). În situaţia prevăzută la alin. (1A1), majorarea prevăzută la alin. (3) se. ac;grdă pe baza cererii 
părintelui Tnsofite de declaraţia pe propria răspundere a acestuia că se află Tn una dintri;;.stţqafii(f! prevăzute Ia 
art. 3 din Legea nr. 27712010, republicată, .cu modificările şi completările.ulterioare,. şi qi,nus.f! află în una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea şi declaraţia se depun la angajator TnJunacarentă pentru 
luna anterioară. 

7. La articolul I punctul 4, articolul 8A1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul BA1 
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi Tn cazul limitării sau suspendării activităţilor 

didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor Tn unităJile de TnvăJămllnt şi în unilăJile de educaţie timpurie 
antepreşcolară, Tn situa/iile reglementate prin ordin comun al ministrului educa/iei şi al ministrului sănătăţii emis 
în temeiul art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14112020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 
functionare a sistemului de TnvăJămănt şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naJionale nr. 112011, 
pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activită/ii Tn cadrul unităJilorlinstitufiilor de Tnvăfămănt, Tn condiţii 
de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea Tmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
(2) În situatiile prevăzute Ia alin. (1 ), numărul zilelor libere se stabileşte Tn funcţie de perioada prevăzută: 
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a) de hotărărea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru 
Situaţii de Urgenţă, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor Tn unităţile/instituţiile de învăţămănt se stabileşte prin hotărăre a comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea consiliului de 
administraţie al unităţii de tnvăţămăntlde educaţie timpurie antepreşcotară, pe baza criteriului epidemiologic 
privind rata incidenţei cumulate Ia nivelul localităţii; 
b) de decizia conducerii unită/ii/instituţiei de Tnvăţămănt, Tn cazul tn care limitarea sau suspendarea 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor Tn unitatea/instituţia de tnvă/ămănt se stabileşte 
cadr,f11are a apariţiei cazurilor de Tmbolnăvire Tn unitatea de tnvăţămăntlde educaţie timpurie antepreşcolară. 
(3/pentru situaţia prevăzută la alin. (2) fit. b) părintele va depune la angajator, pe /ăngă actele prevăzute la art. 

2 a.fin. (3), şi o copie a deciziei conducerii unităţiilinstitu/iei de învăţămănt. 
(~) Pentrus}tuaţiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a 
reglem~nt~filor.fegale tn vigoare pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă 
locul demU,ncă al părintelui permite acest lucru. 
(5) Unitatfjallnstituţia .. de Tnvăţămănt comunică părinţilor decizia prevăzută la alin. (2) fit. b) Tn termen de 

maximum 21 qe ore ~~}<J emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare şi prin afişare pe 
pagina de internet a unităţii/instituţiei de învăţămănt şi a inspectoratului şcolar judeţean. 

Articolul li 
În cazul familiilor monoparentale, indemnizaţia acordată corespunzător zilelor libere, precum şi majorarea acordată 
suplimentar drepturilor salari~le cuvenite .•• în condiţiile art. 2-4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitărti sau suspendării 
activităţilor didactice care presupun prezeoţaefectivă a copiilor în unităţile de învăţămant şi în unităţile de educaţie 
timpurie antepreşcolară, ca urmare â râsparidirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare. până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu constituie debit 
şi nici nu se recuperează. . 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul Ron')aniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia Romaniei, republicată. 

Bucureşti, 6 aprtlie 2021. 
Nr. 59. 
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PREŞEDINTELE SENATUL.Ul 
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