
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIA Nr.________/2021 

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire 
a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean 

Harghita pe perioada stării de alertă,  
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.______/2021 al Direcţiei resurse umane și comunicare cu 
privire la modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a 
răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean 
Harghita pe perioada stării de alertă; 
- Dispoziția nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu 
COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita pe perioada stării 
de alertă; 
- 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 art. 47 alin. (4) și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Art. 17 din Legea nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- Hotărârea Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și 
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
- Punctul 5 din Anexa Hotărârii CNSU nr. 25 din 18 mai 2020 privind propunerea unor 
măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 
- Art. 12 alin (1) din Anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc al 
Hotărârii de Guvern nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19; 
- prevederile Legii 53/2003 privind Codul muncii și ale Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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; 
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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; 

 
D I S P U N E : 
 

Art. I. Se aprobă modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor 
de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al 
Consiliului Județean Harghita pe perioada stării de alertă, după cum urmează: 

1. Se modifică Anexa nr. 1 prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1 parte integrantă 
din prezenta dispoziție.  

Art. II. Până la data de 8 decembrie 2021 personalul care își desfășoară activitatea 
în incinta platului administrativ, are obligația de a rezolva sarcinile primite 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 încărca pe 
drive-ul structurii, cel târziu până la ora 21.00, un Raport de activitate care va cuprinde și 
planul activității pentru ziua următoare, conform modelului cuprins în Anexa nr. 1. ” 

(2) Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, Secretarul general al 
județului, Arhitectul șef, Administratorul public, respectiv Directorii generali, Directorii 
executivi și adjuncții acestora, sunt exceptate de la obligația raportării zilnice a activității 
prevăzut la alin. (1). 

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
Preşedintele Consiliului Județean Harghita prin Direcția resurse umane și comunicare și 
prin structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita. 

Art. IV. Prezenta dispoziţie se comunică: Direcţiei management și relații 
internaționale, Direcției resurse umane și comunicare, Direcției economice, Direcția 
juridice și administrație publică, Direcția generală programe și proiecte, Direcției generale 
tehnice, Direcției arhitect șef, Direcției generale patrimoniu, Compartimentului Corp 
control, Biroului de Audit public intern, Serviciului achiziții publice, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita și se publică în Monitorul Oficial Local al Județului Harghita.  

 

Miercurea Ciuc, _______2021 
 
 

Borboly Csaba      

președinte                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

        Secretarul general al judeţului  

                                                                                               Balogh Krisztina 
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Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către  

Direcţia resurse umane și comunicare  
 

 
 

Szőcs István 
Director executiv 

 
 
 
 
  

Vizat, 
Direcţia economică 

Bicăjanu Vasile  
Director executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vizat, 
Direcţia juridică și administraţie publică 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 
Direcţia resurse umane și comunicare 
Compartiment resurse umane și perfecționare profesională 
Nr. ________/                   2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire 
a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean 

Harghita pe perioada stării de alertă 
 
 

Datorită stării prelungite de alertă pe teritoriul țării din cauza numărului mare de infectări 
cu virusul SARS-CoV-2, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor în valul IV al pandemiei, 
este necesară menținerea unor măsuri pentru desfășurarea activității în cadrul 
colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita.  
- Astfel, pentru uniformizarea raportării activității desfășurate de către personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita în perioada în care se 
organizează activitatea și de la domiciliu în regim de telemuncă, este necesară 
modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a 
răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean 
Harghita pe perioada stării de alertă, prin introducerea unui nou alineat care face referire 
la obligativitatea întocmirii Rapoartelor de activitate până la data de 8 decembrie 2021, 
respectiv în perioada în care este prelungită starea de alertă conform Hotărârii de Guvern 
nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, atât pentru 
personalul are își desfășoară activitatea de la domiciliu, cât și pentru personalul care își 
desfășoară activitatea în incinta palatului administrativ. Totodată pentru a facilita lucrul 
zilnic și urmărirea rapoartelor de activitate, acestea sunt încărcate pe drive-ul structurii 
zilnic până la ora 21.00. 
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) și ale art. 59  din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 55/2020 din 15 mai 
2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, ale Hotărârii Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de 
alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, ale punctului 5 din Anexa Hotărârii CNSU nr. 25 din 18 
mai 2020 privind propunerea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii de Guvern 
nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19precum și prevederile 
Legii 53/2003 privind Codul muncii și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem 
modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a 
răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean 
Harghita pe perioada stării de alertă, după cum urmează: 
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Art. I. Se aprobă modificarea Dispoziției nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de 
prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului 
Județean Harghita pe perioada stării de alertă, după cum urmează: 

1. Se modifică Anexa nr. 1 prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1 parte integrantă 
din prezenta dispoziție.  

Art. II. Până la data de 8 decembrie 2021 personalul care își desfășoară activitatea 
în incinta platului administrativ, are obligația de a rezolva sarcinile primite 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 încărca pe 
drive-ul structurii, cel târziu până la ora 21.00, un Raport de activitate care va cuprinde și 
planul activității pentru ziua următoare, conform modelului cuprins în Anexa nr. 1. ” 

 
 

Miercurea Ciuc, 10 decembrie 2021 
 

 
 
   Întocmit, 
Török Hanna   Izsák-Székely Judith 
director executiv adjunct  consilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

izsakjudith
Stamp



 
Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. _______/2021 

 

Consiliul Județean Harghita 
 

 
 

Direcția  
   

 
Compartimentul 

  

Aprobat 

 

   

Șef ierarhic 

 

Raport zilnic de activitate  

 
     

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.) 

Ore lucrate la 
domiciliu/birou 

 1 2 3 4 
         
         
         
         
         
         
         
   TOTAL   0,00  

  

 Plan pentru ziua următoare Sarcini 
       
       
   

    
       
    

 
   ** 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, se încarcă pe drive-ul structurii 
 

  
 

  *** Semnătura:     

    
 
Miercurea Ciuc, _____________ 

Borboly Csaba 
președinte 
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