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OUG nr. 198 din 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 învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Monitorul oficial nr. 1108 din 19.11.2020
Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Având în vedere faptul că, în prezent, Ordonanţa 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 învăţământ şi în unităţile
de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2, cu completările ulterioare, nu reglementează acordarea zilelor
libere plătite pentru părinţi, în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (13) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
faptul că, în perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării, în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă şi analizei situaţiei epidemiologice la nivel naţional, se pot
dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor,
preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor
didactice în sistem on-line, ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri
urgente, cu caracter excepţional, ar putea afecta sănătatea copiilor şi siguranţa
acestora în lipsa părinţilor care să îi supravegheze pe perioada suspendării
cursurilor sau închiderii unităţilor de învăţământ, ceea ce ar creşte riscul
transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2, aceste elemente vizează
un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu
poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă
de urgenţă. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
După articolul 8^1 din Ordonanţa 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 învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, cu
completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 8^2, cu următorul
cuprins:
Articolul 8^2

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența
www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descărcat
prin abonament Alerta Fiscală / Revista Prietenii Contabilității / Revista Prietenii Fiscalității

(1) În perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă se aplică şi în situaţia în care, prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării, emis în baza art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, se dispune suspendarea activităţilor care
impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de
învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), zilele libere se acordă pe perioada stabilită
în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării, cu respectarea condiţiei prevăzute la
art. 81 alin. (4).
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