LEGAL ALERT

No. 22 / 4 April 2020

ZILE LIBERE pentru părinți și
în timpul VACANȚELOR
școlare, pe perioada stării de
urgență

FREE DAYS for parents on
SCHOOL VACATION during
the state of the emergency
period

Monitorul Oficial nr. 282 / 03.04.2020 a publicat
OUG 41 pentru modificarea și completarea
Legii 19 / 2020 privind acordarea unor zile libere
părinților pentru supravegherea copiilor, în
situația închiderii temporare a unităților de
învățământ („OUG 41 / 2020”).

Monitorul Oficial No. 282 of 3rd of April, 2020
published the GEO 41 for the modification and
completion of Law 19 / 2020 regarding the
granting of free days to parents for the
supervision of children, in the situation of
temporary
closure
of
educational
establishments ("GEO 41 / 2020").

Dispozițiile OUG 41 / 2020 prevăd o nouă măsură,
a cărei adoptare o considerăm ca fiind necesară în
contextul restricționării drastice a circulației
persoanelor în ultima perioadă, printr-o serie de
ordonanțe militare, cu precădere a persoanelor
vârstnice, care, în marea lor majoritate, se ocupau
de supravegherea nepoților pe timpul zilei.

The provisions of GEO 41 / 2020 regulate a new
measure, the adoption of which we consider to be
necessary in the context of the drastic restriction of
the movement of persons in the last period,
through a series of military ordinances, especially
of the elderly, who, in their majority, they were
overseeing the grandchildren during the day.
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Așadar, potrivit dispozițiilor OUG 41 / 2020, se
acordă zile libere unuia dintre părinți pentru
supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada
vacanțelor școlare, în situația închiderii
temporare a unităților de învățământ și a
unităților de educație antepreșcolară, ca urmare
a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Therefore, according to the provisions of GEO 41 /
2020, one of the parents is allowed free days for
the supervision of the children, including during
the school holidays, in the situation of
temporary closure of the educational units and
of the pre-preschool education units, due to
the state of emergency decreed under the
conditions of laws.

OUG 41 / 2020 prevede că, în cuprinsul Legii 19 /
2020, prin unitate de învățământ se înțeleg și
unitățile de educație antepreșcolară.

GEO 41 / 2020 stipulates that, within the Law 19 /
2020, the unit of education means also the
units of pre-preschool education.

IMPORTANT!

IMPORTANT!

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată:

Allowance for each free day granted:



se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de
personal din bugetul de venituri și cheltuieli al
angajatorului și



is paid from the chapter on personnel costs
from the employer's income and expenses
budget, and



este în cuantum de 75% din salariul de bază
corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult
de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial
mediu brut utilizate la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.



is 75% of the basic salary corresponding to a
working day, but no more than the
correspondent per day of 75% of the average
gross salary used to substantiate the state
social insurance budget.

OUG 41 / 2020 a intrat în vigoare la data publicării sale
în Monitorul Oficial, respectiv la data de 03.04.2020.

GEO 41 / 2020 entered into force on the date of its
publication in Monitorul Oficial, respectively on 3rd
of April, 2020.
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