ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA Nr.457/2020
privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul
colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6083/2020 al Direcţiei generale management, stabilirea
măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru
al Consiliului Județean Harghita;
- Dispozițiile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita nr. 8/11.03.2020,
nr. 10/15.03.2020 ; nr. 11/15.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de
combatere a noului Coronavirus;
- Dispoziția nr. 1393/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind
aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de
asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, privind
instituirea stării de urgență, și în condițiile art. 33 din Anexa nr. 1 al acestui act normativ;
- prevederile art. 48, art. 108 și următoarele din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 19/2020 privind zile libere pentru părinți, ale Legii nr. 81/2018
privind reglementarea activității de telemuncă, și ale Legii nr. 319/2006 privind Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 191, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b) coroborate cu
prevederile art. 196, alin (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 (1) Se introduce ca măsură preventivă împotriva răspândirii infecției cu
Coronavirus COVID-19 pe perioada stării de urgență organizarea muncii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita prin restrângerea numărului
de personal la o singură persoană într-un birou, respectiv desfășurarea activității, acolo
unde este posibil, prin muncă la domiciliu.

(2) Personalul de conducere al structurilor aparatului de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Harghita va organiza activitatea personalului din subordine cu
respectarea prevederilor cuprinse la alineatul (1).
(3) În cazul în care activitatea unui compartiment nu poate fi organizată în
condițiile alin. (1), prin grija personalului de conducere al structurii organizatorice și al
Direcției generale patrimoniu, se va analiza posibilitatea organizării muncii și în alte
birouri din incinta palatului administrativ al Consiliului Județean Harghita.
Art. 2 (1) Personalul de conducere va organiza activitatea personalului din
subordine cu ajutorul instrumentelor și aplicațiilor electronice, alocarea sarcinilor fiind
realizată prin mijloace de telecomunicație, email, WhatsApp, Skype și prin sistemul
propriu de monitorizare a sarcinilor MyTask.
(2) Pentru desfășurarea activității la domiciliu fiecare salariat se va asigura că are
toate condițiile tehnice necesare rezolvării sarcinilor primite, în caz contrar, prin grija
salariatului în cauză, conducerea structurii organizatorice va solicita în scris asigurarea
mijloacelor de comunicație și de IT necesare.
(3) Personalul pentru care se organizează activitatea de la domiciliu va primi
sarcinile de serviciu în condițiile alin. (1), și are obligația de a le rezolva cu respectarea
termenelor și a responsabilităților stabilite în Fișa postului, având obligația de a raporta
către superiorul direct activitatea desfășurată, respectiv de a întocmi și de a trimite
zilnic, cel târziu până la ora 20.00 un Raport de activitate, conform modelului cuprins în
Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta dispoziție, la adresa de e-mail al superiorului
ierarhic și la adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro.
(4) Prezența salariaților se va confirma prin utilizarea cartelei de acces, sau prin
excepție prin Confirmare de prezență pentru cei care au desfășurat activitatea în incinta
Consiliului Județean Harghita, respectiv prin Rapoarte de activitate zilnice pentru cei
care si-au desfășurat activitatea la domiciliu, în condițiile alin. (3).
(5) În cazul în care datorită scăderii volumului de muncă la nivelul unui
compartiment sau activitatea desfășurată de salariatul în cauză nu poate fi realizată de
la domiciliu, și nu este esențială pe perioada instituită pentru prevenirea răspândirii
pandemiei, se recomandă depunerea unei cereri de concediu de odihnă.
Art. 3 Salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Harghita care au copii sub 12 ani împliniți la data emiterii prezentei, poate solicita
acordarea de zile libere plătite, în condițiile legii, cu scopul supravegherii copiilor pe
perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.
Art. 4 Se suspendă activitatea de relații cu publicul pe perioada stării de urgență,
publicul larg neavând acces în incinta Registraturii Consiliului Județean Harghita,
corespondența se va accepta numai prin curierat, poștă sau pe cale electronică pe
adresa de email info@judetulharghita.ro sau info@hargitamegye.ro,.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
Preşedintele Consiliului Județean Harghita prin structurile organizatorice ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Harghita și salariații din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Harghita.

Art. 6 Prezenta dispoziţie se comunică: Direcţiei generale management,
Direcției generale economice, Direcția generală administrație publică locală, Direcția
generală programe, proiecte și achiziții publice, Direcției generale tehnice, Direcției
Arhitect șef, Direcției generale patrimoniu, Compartimentului Corp control, Biroului de
Audit public intern, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și se publică în
Monitorul Oficial Local al Județului Harghita.

Miercurea Ciuc, 19 martie 2020

Borboly Csaba
Președinte

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al judeţului
Vágássy Alpár

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Direcţia generală management
Compartiment resurse umane
Nr.6083/19.03.2020

REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul
colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita
Având în vedere situația dată de răspândirea pe teritoriul României a noului coronavirus
Covid-19, precum și necesitatea luării măsurilor de prevenție și combatere a răspândirii
infectării în rândul salariaților Consiliului Județean Harghita prin aplicarea
recomandărilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, propunem emiterea
unei dispoziții a președintelui Consiliului Județean Harghita în pentru stabilirea
programului de lucru, respectiv a activității de la domiciliu în perioada 16 – 31 martie
2020, cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile art. 21 alin (1) din
Dispoziția nr. 1393/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind
aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 53/2003 privind
Codul muncii, ale Legii nr. 19/2020 privind zile libere pentru părinți, ale Legii nr. 81/2018
privind reglementarea activității de telemuncă, ale Legii nr. 319/2006 privind Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (13)
din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
următorul conținut:
- Începând cu data intrării în vigoare, se aprobă ca măsură preventivă împotriva
răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19 organizarea muncii în cadrul
locațiilor din sediul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și la
domiciliul salariaților instituției în toate cazurile în care acest lucru este posibil,
până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii.
- Personalul de conducere al structurilor aparatului de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Harghita va organiza activitatea personalului din subordine
cu respectarea principiului restrângerii numărului de personal prezent în aceleași
timp într-un birou la o persoană.
- Personalul de conducere va organiza activitatea personalului din subordine cu
ajutorul instrumentelor și aplicațiilor electronice, alocarea sarcinilor fiind
realizată prin mijloace de telecomunicație, email, WhatsApp, Skype și prin
sistemul propriu de monitorizare a sarcinilor MyTask.
- Pentru desfășurarea activității la domiciliu fiecare angajat se va asigura că are
toate condițiile tehnice necesare rezolvării sarcinilor primite. Dacă nu sunt
asigurate condițiile, prin grija salariatului în cauză, conducerea structurii
organizatorice va solicita în scris asigurarea mijloacelor de comunicație și de IT
necesare.
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Personalul pentru care se organizează activitatea de la domiciliu va primi
sarcinile și are obligația de a le rezolva cu respectarea termenelor și a
responsabilităților stabilite în Fișa postului, având obligația de a raporta către
superiorul direct activitatea desfășurată. Rapoartele de activitate vor fi întocmite
zilnic până la ora 20:00 și depuse săptămânal la Compartimentul resurse umane
în formă vizată de personalul de conducere al structurii respective sau trimise pe
adresa registratura@judetulharghita.ro și în copie către superiorii ierarhici.
în cazul în care activitatea unui compartiment nu poate fi organizată cu
respectarea principiului menționat la Art. 2, prin grija personalului de conducere
al structurii organizatorice și al direcției generale patrimoniu, se va analiza
posibilitatea organizării muncii și în alte birouri din incinta palatului administrativ
al Consiliului Județean Harghita.
Tot personalul care are copii sub 12 ani împliniți la data emiterii prezentei, cu
scopul de a putea supraveghea copii pe perioada închiderii temporare a unităților
de învățământ, poate solicita acordarea de zile libere plătite în condițiile Legii.
În cazul în care datorită scăderii volumului de muncă la nivelul unui
compartiment sau activitatea desfășurată de salariatul în cauză nu poate fi
realizată de la domiciliu și nu este esențială pe perioada instituită pentru
prevenirea răspândirii pandemiei, se recomandă depunerea unei cereri de
concediu de odihnă sau prin grija superiorilor ierarhici se va analiza necesitatea
suspendării raportului de muncă sau de serviciu în condițiile Legii.
Se suspendă activitatea de relații cu publicul pe perioada stării de urgență
instituită prin decret prezidențial, publicul larg neavând acces în incinta
Registraturii Consiliului Județean Harghita, corespondența se va accepta numai
prin curierat, poștă sau pe cale electronică pe adresa de email
info@judetulharghita.ro sau info@hargitamegye.ro,.
Prezența salariaților se va confirma prin utilizarea cartelei de acces, în mod
excepțional prin Confirmare de prezență pentru cei care au desfășurat activitatea
în incinta Consiliului Județean Harghita, și prin Rapoarte de activitate zilnice
pentru cei care si-au desfășurat activitatea la domiciliu.
În cazul în care salariatul își desfășoară activitatea combinat, respectiv timp
parțial de prezență la sediul instituției și sarcini efectuate și la domiciliu în aceeași
zi, va completa raport de activitate și pentru aceste zile.
Miercurea Ciuc, 16 martie 2020

Szőcs-Mátyás István
director general

Întocmit,
Jurián Ildikó-Melinda
consilier

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 457/2020

Model:
Consiliul Județean Harghita
Direcția
Compartiment

Raport zilnic de activitate privind telemunca organizată la domiciliu
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Data: ___ ________

Interval orar

Descrierea detaliată a activităţilor
desfăşurate

Rezultate (după caz:
proiect de dispoziție,
hotărâre, adrese, e-mail,
ședințe, persoane
contactate etc.)

1

2

3

Total ore lucrate

Ore lucrate
(la sediu/la
domiciliu)
4

0

* Se depune de către persoanele pentru care s-a organizate telemuncă la domiciliu
** Se depune și în cazul în care un salariat într-o zi de lucru a desfășurat activitatea parțial la sediu și la domiciliu
***Este valabil și fără semnătură, electronică se trimite către superiorul tehnic și pe adresa hr@județulharghita.ro

Semnătura: ________________

Semnătura superiorului ierarhic

Miercurea Ciuc, 19 martie 2020
Președinte
Borboly Csaba

