
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 4 din Legea nr.19/2020 privind 

acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a 

unităților de învățământ 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 – Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 230 din 21 martie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) Se stabilesc ca zile libere pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii 

temporare a unităților de învățământ, în condițiile Legii nr.19/2020, cu modificările și completările 

ulterioare și în temeiul Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, 

inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.”   

 

Art. 2 – (1) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt beneficiare ale 

dreptului la zile libere, acordat în baza Legii nr.19/2020, cu modificările și completările ulterioare și a 

Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, angajatorul prelungește, din oficiu, pe baza documentelor depuse inițial de părinte, 

perioada pentru care se acordă zilele libere, inclusiv pentru perioada vacanțelor școlare, în limita 

perioadei pentru care a fost decretată starea de urgență. Perioada de prelungire se comunică părintelui 

prin poșta electronică sau alt mijloc electronic de comunicare. 

 (2) În situația în care părintele dorește un număr de zile libere mai mic decât cel prevăzut la 

alin.(1), acesta anunță angajatorul prin poșta electronică sau alt mijloc electronic de comunicare.  
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