
 

  

P R E Ş E D I N T E 

 

                                                  D I S P O Z I Ţ I E 

privind  organizarea activității și desfășurării programului de lucru la nivelul 

Consiliului Județean Dolj, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei 

de covid - 19 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  
  având în vedere referatul Serviciului Organizare Resurse Umane înregistrat la nr.     

24219/2021, prin care se propune organizarea activității și desfășurării programului de 

lucru la nivelul Consiliului Județean Dolj, în scopul prevenirii și combaterii efectelor 

pandemiei de covid - 19,   

în baza prevederilor  art. 12 alin (1) din anexa la Hotărârea de Guvern 

nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 17 din Legea 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, art. 110 din Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea 

nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, art. 190 alin. 3 și alin. 4, art. 

191 alin.1 lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

       în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. În vederea asigurării securității în muncă și a sănătății angajaților și cetățenilor 

cu care aceștia intră în contact, personalul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj își va desfășura activitatea în regim de muncă la domiciliu. 

 Art.2. Personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, acolo unde 

specificul activității nu permite realizarea activității în regim de muncă la domiciliu, își 

va desfășura activitatea prin organizarea programului de lucru astfel încât personalul să 

fie împărțit în două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență 
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de o oră, pe durata stării de alertă, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția 

riscului epidemiologic și de actele normative emise la nivel național sau județean. 

  Art.3. Angajații care vor lucra în regim de “muncă la domiciliu” au următoarele 

obligaţii:  

       a) să informeze conducătorul ierarhic superior cu privire la stadiul de îndeplinire a 

sarcinilor trasate şi să îi permită acestuia monitorizarea în permanenţă a activității, în 

vederea asigurării realizării acestora cu încadrarea în calendarul de termene;  

       b) să comunice imediat conducătorului ierarhic superior orice problemă apărută în 

desfăşurarea activităţilor specifice precum și orice problemă de sănătate apărută în 

perioada desfăşurării activităţii în regim de “muncă la domiciliu”;  

       c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru 

securitatea şi sănătatea sa;  

       d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile 

lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4.Perioadele în care angajații își desfășoară activitatea în regim de muncă la 

domiciliu se evidențiază distinct în condica de prezență (pontaje) cu simbolul ,,MD”.  

 Art.5. Angajații a căror activitate se desfășoară la sediul Consiliului Județean Dolj, au 

obligația de a completa în condica de prezență, ora sosirii, respectiv ora plecării din 

instituție, programul de lucru fiind organizat astfel încât personalul să fie împărţit în 

grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră. 

 Art.6. În condițiile îndeplinirii sarcinilor de serviciu stabilite de conducătorul ierarhic 

superior angajații care vor lucra în regim de muncă la domiciliu beneficiază, conform 

prevederilor legale, de aceleași drepturi salariale ca și în situația desfășurării activității la 

sediul Consiliului Județean Dolj.   

 Art.7. Desfășurarea efectivă a activității de muncă la domiciliu se organizează la 

nivelul fiecărei structuri de conducătorii acestora. 

 Art.8. Șefii structurilor din cadrul Consiliului Județean Dolj răspund de îndeplinirea 

condițiilor menționate mai sus, pentru angajații din subordine.       

   Art.9. Anexa nr.1 - Model Cerere, Anexa nr. 2 – Model Acord și Anexa nr. 3 - Model 

Declarație fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

   Art.10. Salariații Consiliului Județean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții. 

 Art.11 – Prezenta dispoziţie de va comunica tuturor compartimentelor funcţionale din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj,  
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În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , cu modificările şi 

completările ulterioare ,,Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la 

domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de 

telemuncă." 

 De asemenea, potrivit art. 21 din legea mai sus menționată ,, Pe durata stării de 

alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii din sistemul 

privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de 

finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat 

ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, 

organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să 

înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră."  

Totodată, conform dispoziţiilor art. 12 alin (1) din anexa la Hotărârea de Guvern 

nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, “ În condiţiile art. 5 

alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii 

la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puţin 50% din angajaţi, acolo unde 

specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

În vederea asigurării securității în muncă și a sănătății angajaților și cetățenilor cu 

care aceștia intră în contact, personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Dolj își va desfășura activitatea în regim de muncă la domiciliu, iar acolo unde 

specificul activității nu permite acest lucru, prin organizarea programului de lucru astfel 



încât personalul să fie împărțit în două grupe care să înceapă, respectiv să termine 

activitatea la o diferență de o oră, pe durata stării de alertă.  

  Angajații care vor lucra în regim de “muncă la domiciliu” au următoarele 

obligaţii:  

a) să informeze conducătorul ierarhic superior cu privire la stadiul de îndeplinire 

a sarcinilor trasate şi să îi permită acestuia monitorizarea în permanenţă a activității, în 

vederea asigurării realizării acestora cu încadrarea în calendarul de termene;  

b) să comunice imediat conducătorului ierarhic superior orice problemă apărută în 

desfăşurarea activităţilor specifice precum și orice problemă de sănătate apărută în 

perioada desfăşurării activităţii în regim de “muncă la domiciliu”;  

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru 

securitatea şi sănătatea sa;  

 d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile 

lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Perioadele în care angajații își desfășoară activitatea în regim de muncă la 

domiciliu se evidențiază distinct în condica de prezență (pontaje) cu simbolul ,,MD”.  

De asemenea, angajații a căror activitate se desfășoară la sediul Consiliului 

Județean Dolj, au obligația de a completa în condica de prezență, ora sosirii respectiv 

ora plecării din instituție. 

 În condițiile îndeplinirii sarcinilor de serviciu stabilite de conducătorul ierarhic 

superior angajații care vor lucra în regim de muncă la domiciliu beneficiază, conform 

prevederilor legale, de aceleași drepturi salariale ca și în situația desfășurării activității 

la sediul Consiliului Județean Dolj.   

 Desfășurarea efectivă a activității de muncă la domiciliu se organizează la nivelul 

fiecărei structuri de conducătorii acestora. 

 Șefii structurilor din cadrul Consiliului Județean Dolj răspund de îndeplinirea 

condițiilor menționate mai sus, pentru angajații din subordine.  

 Anexăm la prezentul referat: 

    -Anexa nr.1-Model Cerere. 

    -Anexa nr. 2-Model Acord. 

    -Anexa nr.3 –Model Declarație. 

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de dispoziție 

privind instituirea raportului “muncă la domiciliu” pentru angajații din structurile din 

cadrul Consiliului Județean Dolj unde specificul activității permite acest lucru, iar acolo 

unde specificul activității nu permite acest lucru, organizarea programului de lucru 

astfel încât personalul să fie împărțit în două grupe care să înceapă, respectiv să termine 

activitatea la o diferență de o oră, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de 

Coronavirus (COVID-19) , pe durata stării de alertă.  

 

 

              ŞEF SERVICIU    

ORGANIZARE RESURSE UMANE,                             Întocmit, 

          

             Anda Nicolae                                                Ioana Grigorescu 



 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 454/2021 

 

                                                                                                         

CERERE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU 

 

      Stimată doamnă/domnule (funcție superior ierarhic), 

 

Subsemnatul/a ..................………, având funcția de ……………................... în 

cadrul (Serviciul/Biroul/compartimentul), vă rog să-mi aprobați, desfășurarea activității 

în regim de muncă la domiciliu în perioada ………… 2021, la domiciliul din 

………………….. În perioada menționată voi putea fi contactată la numărul de telefon 

……………  și prin e-mail la adresa …………….. în timpul programului de lucru (Luni 

– Vineri, 8:00-16:00). 

Declar că am luat cunoștință de prevederile Dispoziției președintelui Consiliului 

Județean Dolj nr. ........................ privind instituirea unor măsuri referitoare la 

desfășurarea activității angajaților în regim de muncă la domiciliu și că dețin la 

domiciliu toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor care îmi revin potrivit fișei 

postului. 

Declar că am luat cunoștință de regulile și procedurile, ce trebuie să le respect în 

calitate de utilizator de la distanță al stației de lucru de la serviciu, respectiv:    

 a) pe tot parcursul conexiunii la internet  trebuie respectat Regulamentul (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor); 

  b) utilizatorul trebuie să păstreze cu strictețe integritatea și confidențialitatea 

tuturor datelor cu caracter personal și informațiilor cu regim confidențial ce i-au fost sau 

îi vor fi încredințate, să respecte întocmai principiile și normele cu privire la prelucrarea 

informațiilor, datelor personale și documentelor; 

 c) utilizatorul trebuie să aplice toate măsurile de ordin tehnic și organizatoric 

adoptate de Consiliul Județean Dolj pentru protejarea datelor cu caracter personal 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 

accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date 

în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

 Cu deosebită considerație, 

* Se declară o adresă validă de e-mail a angajatului, pe care acesta o verifică în 

mod frecvent; această prevedere se aplică, în mod corespunzător, și pentru numărul de 

apel al telefonului declarat de angajat. 

 

  DATA,                                                                SEMNĂTURĂ,                                                                
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Anexa nr.2 la Dispoziția nr. 454/2021 

 

 

 

 

 

ACORD 

 

 

 

Subsemnatul/a ………………….. având funcția de ……………….. în cadrul 

Consiliului Județean Dolj - (Serviciul/Biroul/Compartimentul) , în conformitate cu art. 

17 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, îmi exprim consimțământul pentru desfășurarea 

activității aferente atribuțiilor prevăzute în fișa postului în regim de muncă la domiciliu 

în perioada ……………… 2021.  

 Menționez că dețin mijloacele tehnice necesare desfășurării activității în regim de 

muncă la domiciliu, voi desfășura activitatea cu respectarea orelor de program, a 

regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și a regulilor de igienă și 

distanțare socială stabilite prin acte normative, iar la solicitarea superiorului ierarhic voi 

fi prezent la sediul instituției pentru îndeplinirea atribuțiilor pentru care prezența mea 

este necesară. 

 

 

 

 

                   Data:                                                  

                                                                                         Semnătura, 

                                                                      ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 la Dispoziția nr. 454/2021  

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE, 

 

 

 

   Subsemnatul/a ..........................., angajat/ă în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj, în funcția de ..................... în cadrul 

Serviciului/Biroului/Compartimentului ......................., posesor  al C.I., seria ………. 

nr.  ................. eliberat de  SPCLEP ______ la  data  de ......................., cod numeric 

personal ....................................... 

Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Cod penal cu privire la falsul în 

declarații, declar pe proprie răspundere că  dispun la domiciliu de toate mijloacele 

necesare îndeplinirii atribuțiilor care îmi  revin potrivit fișei de post, inclusiv, dar fără a 

se limita la: 

               *Telefon; 

               *Laptop sau, în mod excepțional, laptop personal; 

               *Acces la Internet; 

 

                                           

       

 

  DECLARANT,                                           DATA, 

   (nume, prenume și semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 


