
 

R O M Â N I A                   
JUDEŢUL TIMIŞ                 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRESEDINTE 

 
                         

 
DISPOZIŢIE 

privind unele măsuri referitoare la angajații din cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Județean Timiș, pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României,  

începând cu data de 26.03.2020 
 
 

 
Președintele Consiliului Județean Timiș, 
Ținând cont de Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, H.G. nr. 3/19.03.2020 privind încuviințarea măsurii 
adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul 
României, Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care 
privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, Ordonanța Militară 
nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19 și Ordonanța Militară 
nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19; 
           Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 
147/24.03.2020 privind efectuarea muncii la domiciliu pentru angajații din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș; 
 Având în vedere Referatul Serviciului Resurse Umane, Organizare, Salarizare - Direcția 
Resurse Umane, Organizare, Salarizare nr. 5.720/24.03.2020 privind aprobarea unor măsuri 
referitoare la angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, pe 
perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 26.03.2020; 
 În conformitate cu prevederile art. 190 alin. (3), art. 191 alin.( 1) lit. f) și art. 367 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b și art. 196 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite prezenta  
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1 - (1) Începând cu data de 26.03.2020, se dispune modificarea temporară a locului de 
muncă la domiciliu, a angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș, funcționari publici și/sau personal contractual, prevăzuți în Anexa la 
prezenta dispoziție. 

 (2) Angajații care pot desfășura activitatea profesională la domiciliu, au obligația de 
a completa și depune în acest sens o cerere. 

 (3) Șefii compartimentelor funcționale, vor aproba cererile solicitanților de muncă la 
domiciliu, în mod alternativ, astfel încât să se asigure continuitate activității la nivelul 
Consiliului Județean Timiș. 

 (4) Excepție de la prevederile alin (1) fac demnitarii, administratorul public și 
secretarul general al județului; 

 (5) Această măsură se dispune pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul 
României, în scopul asigurării securității și sănătății angajaților în contextul 
existenței riscului de îmbolnăvire cu COVID-19; 

  (6) Pe toată perioada desfășurării activității profesionale la domiciliu, rămân         

 



valabile atribuțiile stabilite prin fișa postului pentru fiecare angajat în parte. 
 (7) Angajații care  desfășoară munca la domiciliu pe perioada aprobată, vor 

completa un Raport zilnic cu activitatea prestată, pe care îl vor trimite electronic, pe 
e-mail, șefului ierarhic superior, care îl va aproba; 

 (8) Personalul de conducere care desfășoară munca la domiciliu pe perioada 
aprobată de șeful ierarhic, va completa Raportul zilnic cu activitatea prestată, pe 
care îl vor trimite electronic, pe e-mail, șefului ierarhic superior, dacă acesta există. 
În cazul în care șeful ierarhic este un vicepreședinte sau președintele, raportul de 
activitate va fi transmis sper aprobare la revenirea  din munca la domiciliu; 

 (9) Pe baza Rapoartelor individuale și a prezenței zilnice la sediul instituției, șefii 
structurilor funcționale ale Consiliului Județean Timiș, vor întocmi și înainta 
Serviciului Resurse Umane, Organizare, Salarizare, în prima zi lucrătoare a 
următoarei luni, următoarele:  
     –   fișele de pontaj pentru întreg personalul din subordine, în vederea stabilirii 
drepturilor salariale; 

- cererile de efectuare a muncii la domiciliu, aprobate;  
- rapoartele zilnice individuale ale angajaților care au desfășurat munca la 

domiciliu. 
Art. 2 -  Angajații care desfășoară munca la sediul Consiliului Județean Timiș, vor utiliza 

cardurile de acces, la sosirea și la plecarea din instituție. 
Art. 3 - Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se 

încredințează compartimentele funcționale din cadrul Consiliului Județean Timiș. 
Art. 4 - Prezenta dispoziție se comunică: 

-    Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
-    Direcției Administrație Publică Locală; 
-    Direcției Buget-Finanțe, Informatizare; 
-    Direcției Resurse Umane, Organizare, Salarizare; 
-    Tuturor compartimentelor funcționale din cadrul Consiliului Județean Timiș. 

 
 
                                 PREŞEDINTE, 
                             Călin-Ionel DOBRA  
        
 

                                                     Contrasemnează, 
      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIŞ 
                       Ioan-Dănuţ ARDELEAN 

 
 
 

 

 

 

Timişoara la data de 25.03.2020 

Nr. 150 

 

 

Anexa se poate consulta la sediul Consiliului Judetean Timis cam. 330 


