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Decizia 

privind măsurile generale aplicabile în perioada prelungirii stării de alertă 
 

Având în vedere prevederile din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum și HG nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, 

În baza dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Anexa la Ordinul MCPN nr. 2.080 din 27.02.2012 privind 

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, 

respectiv a municipiului București,  

 

DIRECTORUL EXECUTIV AL 

DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ TIMIȘ 

emite prezenta  

DECIZIE 

Nr. 20 din 25 iunie 2020 

 
 

Art. 1 – Începând cu data de 29.06.2020 în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Timiș se reia 

activitatea de relatii cu publicul în vederea depunerii/eliberării de documente. Pe durata prelungirii stării 

de alertă se aplică instrucțiunile de lucru privind măsurile general valabile la nivelul DJC Timiș în 

perioada stării de alertă pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 

asigurararea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, anexă 

la prezenta decizie. 

Art. 2 – Regulile de conduită ale angajaților Direcției Județene pentru Cultură Timiș aplicabile în 

perioada stării de alertă pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 

asigurararea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă sunt 

prevăzute în anexa la prezenta decizie. 

Art. 3 – Persoanele responsabile pentru monitorizarea accesului persoanelor în instituție, doamna Elena 

Mureșan și domnul Mâț Ovidiu, desemnate prin decizia nr. 13/19.05.2020, vor avea atribuțiile prevăzute 

în anexa la prezenta decizie. 

Art. 4 – Începând cu data de 29.05.2020 programul de muncă în cadrul Direcției Județene pentru Cultură 

Timiș, este între orele 8.30 – 17.00 pentru tot personalul din instituție conform prevederilor din ROF. 

Art.5 – Prezenta decizie se comunică funcționarilor publici și personalului contractual din instituție, 

persoanei responsabile Resurse Umane. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sorin Vlad Predescu 
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Anexă la Decizia nr. 20/25.06.2020  

Instrucțiunile de lucru privind măsurile general valabile la nivelul Direcției Județene 

pentru Cultură Timiș în perioada stării de alertă pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurararea desfășurării activității la locul 

de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă 

  

 Pe durata prelungirii stării de alertă în cadrul DJC Timiș se implementează următoarele măsuri 

generale: 

 reluarea programului normal al personalului instituției, zilnic între orele 8.30 – 17.00, de luni pînă 

vineri, cu pauză de masă între 13.00-13.30 conform ROF; 

 reluarea activității de relatii cu publicul în vederea depunerii/eliberării de documente; 

 accesul publicului în cadrul instituției este permis doar în zona secretariatului; 

 depunerea și eliberarea documentelor se va face doar în următoarele intervale orare:  

o 10.00-12.00  și 14.00-15.00 (luni-joi) 

o 10.00-12.00  (vineri) 

 accesul în secretariatul instituției este permis doar unei singure persoane în același timp; 

 cererile pentru obținerea de informații/avize de specialitate se completează în afara secretariatului, la o 

masă destinată acestui lucru; 

 publicul are obligația purtării măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor și a picioarelor înainte de 

accesul în secretariat, să păstreze distanța de minim 2 m în timpul așteptării; 

 obținerea informațiilor din partea personalului de specialitate de către orice persoană interesată se va 

efectua în exclusivitate prin poștă, telefon sau e-mail, până la sistarea stării de alertă. 

 prelucrarea, și în perioada de prelungire a stării de alertã, a informațiilor și măsurilor de protecție 

pentru prevenirea infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV 2, cu toții angajații; 

 asigurarea triajului observațional al angajaților prin verificarea temperaturii corporale a acestora la 

începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului; 

 verificarea temperaturii corporale a tuturor persoanelor care intră în secretariat, prin acceptarea 

verificării temperaturii corporale cu termometrul non-contact; în cazul refuzului nu se va permite 

accesul în secretariat; 

 amplasarea de recipiente/dispensere cu dezinfectant/substanțe dezinfectante și/sau săpun lichid la 

intrarea în instituție și în spațiile sanitare; amplasarea unui covor dezinfectant la intrarea în instituție; 

 angajații vor purta, în mod obligatoriu, măști de protecție (medicale/non-medicale), mâinile vor fi 

igienizate ori de câte ori este nevoie; 

 organizarea locurilor de muncă prin delimitarea spațiilor de acces și circulație, dezinfectarea spațiilor 

de lucru, spațiilor comune, spațiilor sanitare etc.; 

 impunerea regulilor privind menținerea distanței sociale;  

 asigurarea o distanțã de minimum 2 m între angajații care lucrează în aceeași încăpere având birourile 

orientate fațã-spate sau spate-spate; 

 realizarea în sistem video conferință a tuturor ședințelor, întâlnirilor cu participare extinsă, inclusiv a 

activității Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.12,  iar delegațiile/deplasările angajaților sunt 

suspendate în perioada următoare cu excepția celor din zona metropolitană Timișoara; 
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 stabilirea regulilor conform cărora circulația documentelor are loc preponderent electronic; 

 extinderea utilizării semnãturilor digitale prin realizarea demersurilor pentru ca personalul de 

specialitate să dețină certificate calificate, având în vedere posibilitatea de a semna digital documente 

ale instituției; 

 accelerarea procesul de digitalizare a instituției în vederea implementării și extinderii capacității de 

furnizare online a serviciilor instituției;  

 evitarea plăților în numerar și efectuarea demersurilor pentru depunerea ordinelor de plată multiple 

electronice semnate digital pentru toate plățile fără numerar prin trezorerie; 

 odată cu reluarea programului cu publicul se va realiza informarea la intrarea în instituție pentru alte 

persoane decât personalul angajat asupra faptului că: 

 este permis accesul în clădire doar pentru persoanele care au motive justificate. 

 dacă este necesar accesul în incintă, este obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea 

mâinilor. Triajul nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal. 

 sunt organizate sensuri unice de intrare / ieșire; 

 este limitat pe perioada stãrii de alertã, accesul în cadrul instituției, astfel încât sã se evite 

crearea de cozi/aglomerație, stabilindu-se o distanțã de cel puțin 2 m între persoane.  

 regulile se completează cu orice alte norme specifice instituite de legislația aplicabilă/instrucțiuni ale 

autorităților competente/dispoziții interne. 

 

Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare 

cu coronavirusul SARS CoV-2 
 

 Angajații cu simpome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade 

Celsius și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul 

colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei. 

 Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai 

scurt de 7 zile: 

 se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 15 minute); 

 înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea 

geamurilor); 

 pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se 

amână efectuarea curățeniei și dezinfecției timp de 24 ore, iar dacă nu este posibil acest interval, 

efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult. 

 Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în 

incintă: 

 nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară; 

 se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină; 

 se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact 

prelungit (mai mult de 20 minute, la o distanță mai mică de 1,5m și fără mască) și se impune 

izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a 

semnelor și simpomelor de infecție respiratorie. 
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Reguli de conduită ale angajaților DJC Timiș în perioada stării de alertă 
 pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurararea 

desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă 

 

 Angajații DJC Timiș au obligația să respecte următoarele reguli generale: 

o la intrearea în clădirea instituției, la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar 

(inclusiv în situațiile în care au părăsit locul de muncă și revin în clădire), acceptă verificarea 

temperaturii corporale cu termometrul non-contact; 

o la locul de muncă poartă mască de protecție care să acopere nasul și gura;  

o excepțiile pentru purtarea măștii sunt: 

 angajatul este singur în birou sau se află la o distanță de  minim 2 m între persoanele din acel 

birou, cu condiția aerisirii camerei, cel puțin la două ore și se asigură dezinfecția suprafețelor; 

 persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; 

o mențin distanța socială de minimum 2 m între persoane și limitează contactul cu alte persoane la 

maximum 15 minute, la o distanță de minim 2 m; 

o evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în 

exteriorul instituției, pentru a limita contactul direct între persoane; 

o limitează deplasările în afara locului de mună doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare 

desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, deplasarea se face cu 

asigurarea condițiilor de prevenție minimale; 

o mențin igiena riguroasă a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu 

dezinfectanți, ori de câte ori este nevoie; 

o evită atingerea feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate; 

o mențin igiena respirației: tuse și/sau strănut (în pliul cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree 

(în șervețel de unică folosință); după utilizare șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul 

de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

o evită aglomerarea spațiilor comune; 

o aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își deșfășoară activitate; 

o dezinfectează spațiul de lucrui și obiectele necesare activității proprii; 

o evită folosirea instalației de climatizare; aceasta nu va fi folosită în nici un caz dacă nu s-a efectuat 

dezinfecția instalației de climatizare conform cu instrucțiunile producătorului; 

o înștiințează imediat directorul instituției, la începutul sau în timpul programului de lucru, dacă prezintă 

simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră mai 

mare de 37,3 grade Celsius, stare generală alterată); 

o rămân la domiciliu dacă înaintea începerii programului de lucru prezintă simptome ale infectării cu 

virusul SARS CoV-2 și anunță directorul instituției; de asemenea contactează imediat medicul de 

familie sau, în cazul în care starea angajatului este gravă, serviciul unic de urgență 112; 

o regulile se completează cu orice alte norme specifice instituite de legislația aplicabilă/instrucțiuni ale 

autorităților competente/dispoziții interne. 
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Atribuții și instrucțiuni specifice pentru persoanele desemnate să monitorizeze 

accesul persoanelor în clădirea DJC Timiș 
 

 Verifică temperatura corporală a tuturor persoanelor care întră în instituție, utilizând un termometru 

non-contact conform instrucțiunilor primite de la producător/distribuitor. 

 În situația în care în aceeași zi o persoană părăsește instituția și se reîntoarce, va fi respectată aceeași 

procedură. 

 În procesul de verificare a temperaturii evită contactul fizic și atingerea persoanelor cu termometrul 

non-contact; 

 Permit accesul în unitate doar persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în 

instituție nu depășește 37,3 grade Celsius și care poartă masca de protecție care acoperă nasul și gura. 

 În cazul în care temperatura corporală a unei persoane depășește 37,3 grade Celsius se va proceda 

astfel: 

o persoana este informată că nu i se permite accesul în unitate; 

o dacă persoana este angajată în instituție i se aduce la cunoștință obligația de a informa de 

îndată directorul instituției; 

o consemnează incidentul în formularul special cu următoarele date: nume prenume persoană, 

statut persoană – angajat, colaborator, terț, valoarea temperatureii corporale, data și ora 

măsurării temperaturii, semnătura. 

 se asigură că între persoanele care așteaptă să intre în instituție există o distanță de minim 2 m; 

 pentru a evita aglomerarea în căile de acces din interiorul clădirii, recomandă persoanelor aflate la rând 

să aștepte afară în aer liber, cu păstrarea distanței sociale de 2 m. 

 


