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Scăderea natalității este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România la ora 
actuală. Pe termen lung, rezultatul este periclitarea pieţei forţei de muncă şi a sistemelor de sănătate 
şi de pensii. Actualul proiect de lege face parte dintr-un pachet legislativ care își propune creșterea 
natalității prin găsirea unor soluții pentru unele dintre problemele care au determinat scăderea 
dramatică a numărului nou-născuților în ultimii ani.  
 

Deficitul de locuri în grădinițe, dar mai ales în creșe, reprezintă una dintre principalele probleme 
pe care trebuie să le gestioneze o persoană sau o familie care se gândește să aibă sau are un copil. 
O soluție o reprezintă creșele private, dar acestea nu sunt accesibile, din motive financiare, pentru 
toți cetățenii și chiar și așa, numărul lor este insuficient. De asemenea, lipsa grădinițelor, dar mai 
ales a creșelor afectează natalitatea: o tânără mămă nu poate reveni la locul de muncă dacă își 
dorește să facă acest lucru mai devreme de doi ani dacă nu are cu cine să își lase în îngrijire copilul. 
În plus, modul în care un copil este îngrijit în primele luni de viață este esențial pentru dezvoltarea 
sa ulterioară, iar supraaglomerarea din creșele de stat reprezintă o problemă reală. Armonizarea 
carierei cu viața de familie este un obiectiv esențial al acestui pachet legislativ. 

 

Găsirea unui echilibru între viața personală și carieră este o preocupare constantă a noilor generații. 
Potrivit unui studiu realizat pe 100.000 de angajații din America de Nord, pe o perioadă de 15 ani, 
1 din 7 angajați au preferat un angajator care oferă acces la grădinițe și nu o ofertă financiară 
superioară. Același studiu arată că firmele care oferă soluții în privința îngrijirii și creșterii copiilor 
devin “Angajatori preferați” în peste 90% din cazuri. În plus, sponsorizarea de creșe sau grădinițe 
este avantajoasă și pentru companii, pentru că reprezintă și o modalitate de recuperare a investiției 
în angajați și de păstrare a acestora. 
 

Actualul proiect de lege de modificare a Codului Fiscal prevede că, în cazul companiilor cu minim 
30 de angajați, se scutesc din plata impozitului pe profit, anual, sumele de bani utilizate pentru 

construirea și/sau întreținerea de creșe sau gradinite, pentru copiii angajaților acestora. De 
asemenea, potrivit inițiativei legislative, construirea și funcționarea creșelor și a spațiilor de 
îngrijire a copilului vor respecta normele aflate în vigoare pentru astfel de spații. 
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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

 

(1) Articol unic. Legea privind modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul 
Fiscal se modifică și se completează după cum urmează:  

  

Art. 15 se completează cu un nou alineat (4) care va avea următorul cuprins: 
  

(4) În cazul companiilor cu minim 30 de angajați, se scutesc din plata impozitului pe profit, anual, 
sumele de bani utilizate pentru construirea și/sau întreținerea de creșe sau gradinite, pentru copiii 
angajaților acestora. Construirea și funcționarea creșelor și a spațiilor de îngrijire a copilului vor 
respecta normele aflate în vigoare pentru astfel de spații. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


