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P R E Ş E D I N T E 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu 
COVID–19 (Coronavirus) 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  

   în contextul riscului de răspândire a infecţiei cu COVID–19 (Coronavirus),  
având în vedere referatul Secretarului General al Județului, înregistrat la nr. 
11475/2020, prin care se propune stabilirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a infectării cu COVID–19 (Coronavirus),  

 în baza Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 

combatere a noului Coronavirus și nr. 7 din 11.03.2020 privind aprobarea 

hotărârii nr. 9 a grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor 

înalt contagioase pe teritoriul României, 

în temeiul art.191 alin. (1) lit. f) şi 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 – Se constituie grupul de lucru pentru coordonarea la nivelul 
Consiliului Județean Dolj și a instituțiilor/serviciilor/societăților/regiilor din 
subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj, a acțiunilor de 
prevenire și gestionare a situațiilor determinate de infecții cu COVID–19 
(Coronavirus), în următoarea componență: 

- Prioteasa Ion  - președinte al Consiliului Județean Dolj - președinte; 
- Vasile Cosmin Dorin - vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj   - 

membru; 
- Bică Oana Claudia - vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj   

memebru; 
- Nicolae Anda Mirei – Secretar General al Județului  - membru; 
- Pappa Dan Radu Ilie – Arhitect Șef - membru; 
- Dărac Aurelia – Director Executiv al Direcției Tehnice - membru; 
- Răducan Larisa Mihaela – director executiv al Direcției Imagine și 

Coordonare Instituții Subordonate – membru; 
- Stoica Daiana – Director executiv al Direcției Juridice, Administrație 

Locală, Secretariat – membru; 
 

 

  



Art. 2 – Se aprobă planul de măsuri pentru prevenirea și gestionarea 
situațiilor determinate de infecții cu COVID–19 (Coronavirus), la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj și a instituțiilor/ serviciilor/ 
societăților/regiilor din subordinea/coordonarea/ autoritatea Consiliului Județean 
Dolj, cuprins în anexă la prezenta dispoziție. 

Art. 3 – (1) Audiențele se suspendă, începând cu data de 13.03.2020 și 
până la dispariția sau atenuarea efectelor contaminării cu COVID–19 
(Coronavirus), pe baza hotărârilor CNSSU. 

(2) Activitatea cu publicul va fi restricționată, începând cu data de 
16.03.2020 registratura instituției desfășurându-și activitatea zilnic, în intervalul 
orar 10,00 – 12,00, cu acces din intrarea lateralei Palatului Administrativ, 
respectiv din strada Olteț. 

Art. 4 - Cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii Cornetti Craiova, se 
suspendă până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii. 

Art. 5 – Antrenamentele și competițiile sportive desfășurate de către 
Clubul Sportiv Știința “U” Craiova se suspendă până la data de 31.03.2020, cu 
posibilitatea prelungirii. 

Art. 6 – Se suspendă activitatea cu publicul a tuturor instituțiilor de cultură 
aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj, până la data de 31.03.2020, cu 
posibilitatea prelungirii. 

Art.7 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj 
își va stabili propriile măsuri corelate cu cele cuprinse în Planul aprobat prin 
prezenta, precum și cu cele cuprinse în Dispoziția Metodologică a Autorității 
Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, nr. 
6377/ANDPDCA/09.03.2020. 

Art. 8 – (1) Se interzic deplasările externe ale personalului din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Dolj și instituțiilor/ serviciilor/ societăților/ 
regiilor din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj, până 
la dispariția sau atenuarea efectelor contaminării cu COVID–19 (Coronavirus), 
pe baza hotărârilor CNSSU, cu excepția unor situații speciale, care necesită 
aprobarea ordonatorului principal de credite. 

Art. 9 - Personalul din cadrul aparatului de specialiate al Consiliului 
Județean Dolj, precum și din cadrul instituțiilor/serviciilor/societăților/regiilor 
din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj, care a efectuat 
deplasări în străinătate în ultimele 14 zile, în țări în care au fost confirmate infecții 
cu COVID–19 (Coronavirus), vor înștiința conducătorul unității, care la rândul 
său va informa Direcția de Sănătate Publică Dolj, aceasta din urmă hotărând în 
funcție de gravitate, măsurile ce se impun a fi luate.  

Art. 10 – Pe întreaga durată a suspendării cursurilor, aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Dolj și instituțiile/serviciile/societățile/regiile 
din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj vor lua măsuri 
pentru asigurarea flexibilității programului de lucru al angajaților – părinți ai 
copiilor cuprinși în grupa de vârstă 0-14 ani pentru care nu poate fi asigurată 
supravegherea. 

Art. 11  – Activitățile și modalitatea de desfășurare a muncii la domiciliu 
vor fi stabilite de conducătorii structurilor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Dolj, sau din cadrul instituțiilor/serviciilor/ 
societăților/ regiilor din subordinea/ coordonarea/ autoritatea Consiliului 
Județean Dolj în cadrul cărora lucrează persoanalul pentru care s-a aprobat munca 
la domiciliu. 

 



Art. 12 – (1) Personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Dolj, care utilizează transportul public în comun, în scopul deplasării la și de la 
serviciu, își va desfășura activitatea în intervalul orar 9,00 – 17,00, începând cu 
data de 13.03.2020, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii. 
Pentru restul personalului, activitatea se va desfășura în regim de program 
normal. 

(2) – Conducătorii structurilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Dolj vor identifica și stabili personalul care utilizează 
transportul public în comun, în scopul deplasării la și de la serviciu. 

Art.13 – (1) Unitățile sanitare și medico sociale din subordinea Consiliului 
Județean Dolj vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea 
situațiilor determinate de infecții cu COVID–19 (Coronavirus) și vor acționa 
corespunzător cu tot personalul disponibil. 
 (2) Unitățile sanitare și medico sociale din subordinea Consiliului Județean 
Dolj vor păstra permanent legătura cu Direcția de Sănătate Publică Dolj și vor 
acționa conform dispozițiilor emise de către instituțiile abilitate în ceea ce 
privește prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu COVID–
19 (Coronavirus). 
 Art.14 - Instituțiile de învățământ aflate în coordonarea Consiliului 
Județean Dolj vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea 
situațiilor determinate de infecții cu COVID–19 (Coronavirus) și vor păstra 
permanent legatura cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 

Art. 15 – (1) Toate instituțiile/serviciile/societățile/regiile din 
subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj vor lua toate 
măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de 
infecții cu COVID–19 (Coronavirus). 

(2) Toate instituțiile/serviciile/societățile/regiile din subordinea / 
coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj își vor elabora propriile planuri 
de măsuri în completarea măsurilor cuprinse în planul aprobat conform art. 2 din 
prezenta dispoziție. 

Art. 16 – Prelungirea perioadelor stabilite la art. 3 – 12 se va face conform 
hotărârilor CNSSU. 

Art. 17 – Toate instituțiile/serviciile/societățile/regiile din 
subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj vor comunica de 
îndată orice problemă intervenită la nivelul instituției referitoare la prevenirea și 
gestionarea situațiilor determinate de infecții cu COVID–19 (Coronavirus), prin 
orice mijloc de comunicare, la Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții 
Subordonate din Cadrul Consiliului Județean Dolj, telefon: 0251/408248 sau 
0251/408321, fax 0251/411115, e-mail bcmis@cjdolj.ro și 
bcmis_cjdolj@yahoo.com 

Art. 18 – Prezenta dispoziţie se va comunica direcţiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Dolj și instituțiilor/serviciilor/societăților/regiilor din 
subordinea Consiliului Județean Dolj, pentru aducerea la îndeplinire. 
         

Nr. 96                                                     Emisă la data de 13.03.2020 
      

 

         PREŞEDINTE,            Contrasemnează, 

                 SECRETAR GENERAL  

       Ion PRIOTEASA                   AL JUDEȚULUI  

 



                                                                                        Anda NICOLAE  

       Anexă la Dispoziția nr. 96/13.03.2020  

 

 

PLAN DE MĂSURI 

pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinante de infecții cu 
COVID–19 (Coronavirus), la nivelul Consiliului Județean Dolj și a 

instituțiilor/serviciilor/societăților/regiilor din 
subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Dolj 

 

 Având în vedere riscul de răspândire a infecției cu COVID–19 
(Coronavirus), precum și măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații 
Speciale de Urgență (CNSSU) prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020; 

 În vederea prevenirii infectării personalului propriu din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj și din instituțiile subordonate, precum și 

a cetățenilor ce apelează la serviciile acestor instituții se stabilesc următoarele: 

  

MĂSURI: 

A. Măsuri generale cu caracter de informare și conștientizare: 

 

1. Afișarea pe site-ul propriu al Consiliului Județean Dolj și al instituțiilor 
din subordine a Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de 
Urgență, precum și a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru 
prevenirea infecțiilor cu COVID–19 (Coronavirus), și a numărului de 
TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de coronavirus.  

2. Organizarea de întruniri pe grupuri restrânse (direcții, servicii, etc.) de 

sesiuni de informare cu privire la modalitățile de contaminare, reguli ce trebuie 

respectate și mijloacele necesare pentru prevenirea contaminării. Pentru 

organizarea sesiunilor de informare se poate apela la specialiști din cadrul 

Direcției de Sănătate Publică, precum și la medicii de familie din cadrul 

furnizorilor de servicii de medicina muncii. 

3. Realizarea de pliante conținând măsurile recomandate de Ministerul 

Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus, precum și a măsurilor 

proprii stabilite la nivelul fiecărei instituții. 

4. Afișarea pe site-ul propriu a fiecărei instituții a modalităților în care pot 

fi depuse sau solicitate documente de la instituțiile respective prin poștă sau 

mijloace electronice, în vederea evitării intrării în relații directe cu funcționarii 

din serviciile de relații cu publicul. Separat va fi publicat un apel către populație 

de a folosi cu prioritate poșta și mijloacele de comunicare electronice. De 

asemenea, se va preciza modul în care audiențele pot fi înlocuite de petiții 

formulate în scris sau de audiențe prin telefon, în cadrul programului de audiență 

cunoscut. 



 

B. Măsuri cu privire la accesul în sediul Consiliului Județean Dolj 

1. Accesul personalului din aparatul propriu al Consiliului Județean Dolj 

în Palatul Administrativ, se face pe baza legitimațiilor personale, în intervalul 

orar stabilit. Persoanele care manifestă semne de răceală sau gripă (tuse, strănut, 

etc.) vor purta în mod obligatoriu măști de protecție. 

2. Pentru persoanele din instituțiile și serviciile din subordine, accesul în 

interes de serviciu în Palatul Administrativ va fi permis, cu aprobarea 

conducătorului compartimentului la care se deplasează. 

3. Personalul din Serviciul Județean de Pază va primi în consemn punerea 

în aplicare a măsurilor privind accesul în clădire. 

 

C. Măsuri de igienă în instituție și la locurile de muncă 

 

1. Montarea la intrarea în Palatul Administrativ a unor dispozitive pentru 

folosirea dezinfectanților pentru mâini, la dispoziția tuturor persoanelor 

care intră în clădire. 

2. Dotarea cu săpun, cu dezinfectanți și prosoape de hârtie a tuturor 

grupurilor sanitare și asigurarea în permanență a apei calde pentru 

spălarea mâinilor. 

3. Distribuirea pentru toate birourile în care își desfășoară activitatea 

personalul, a dezinfectanților de mâini și a substanțelor pentru 

dezinfectarea suprafețelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (birouri, 

tastaturi, telefoane, clanțe de uși, etc.) și realizarea frecventă a 

dezinfectării suprafețelor respective, precum și a mainilor. 

4. Efectuarea, cel puțin săptămânal, a dezinfecției tuturor spațiilor comune 

de tipul holuri, scări, balustrade, grupuri sanitare, săli de ședință și alte 

asemenea. 

 

D. Măsuri de protecție a personalului 

1. Începând cu data de 13.03.2020 până la dispariția sau atenuarea efectelor 

contaminării cu coronavirus, pe baza hotărârilor CNSSU, se suspendă 

activitatea de primire în audiență la nivelul Consiliului Județean Dolj. 

Persoanele care doresc să se înscrie în audiență sunt îndrumate să formuleze 

petiții scrise. 

2. Începând cu data de 13.03.2020 până la dispariția sau atenuarea efectelor 

contaminării cu coronavirus, pe baza hotărârilor CNSSU, activitatea de relații 

cu publicul se desfășoară doar prin comunicare în format scris sau în format 

electronic. 



3. În vederea protejării persoanelor de contaminare cu coronavirus se 

suspendă toate deplasările în străinătate, cu excepția unor situații speciale, care 

necesită aprobarea ordonatorului principal de credite.  Se vor evita deplasările 

în România în localitățile în care au fost identificate cazuri de persoane infectate, 

limitându-se doar la deplasările strict obligatorii. 
4. Personalul din cadrul aparatului de specialiate al Consiliului Județean 

Dolj și al instituțiilor subordonate, care a efectuat deplasări în străinătate în 
ultimele 14 zile, în țări în care au fost confirmate infecții cu COVID–19 
(Coronavirus), vor înștiința conducătorul instituției, care la rândul său va informa 
Direcția de Sănătate Publică Dolj, aceasta din urmă hotărând în funcție de 
gravitate, măsurile ce se impun a fi luate.  

5. Funcționarii publici și personalul contractual care au intrat în contact cu 

persoane sosite în țară din zone cu risc ridicat sau mediu de contaminare, vor 

informa șeful ierarhic și resursele umane și se vor supune măsurilor de izolare 

în cazul în care acestea vor fi dispuse. 

6. După începerea programului de lucru, conducătorii de compartimente 

vor verifica starea de sănătate a personalului din subordine și vor informa biroul 

de resurse umane cu privire la cazurile de îmbolnăvire, dispunând prezentarea 

acestora la medicul de familie sau, după caz, la serviciul de urgență. 

7. Persoanele care au solicitat intervenția serviciului de urgență sau cele 

pentru care, în urma unei anchete epidemiologice, s-a dispus măsura de 

carantină sau de izolare la domiciliu, vor informa imediat șeful ierarhic superior 

și serviciul de resurse umane asupra situației în care se găsesc. 

 

E. Măsuri pentru asigurarea funcționării instituției în situații speciale 

determinate de infectarea cu coronavirus. 

1. În vederea asigurării continuității activității, la nivelul fiecărui 

compartiment vor fi identificate posturile cheie care asigură continuitatea 

activității, stabilindu-se pentru fiecare post în parte modul de îndeplinire a 

atribuțiilor postului respectiv, în situația în care titularul postului se află în 

imposibilitatea de realizare a atribuțiilor. 

2. La nivelul fiecărui compartiment vor fi identificate activitățile a căror 

realizare este strict necesară pentru funcționarea instituției și asigurarea 

serviciilor obligatorii pentru populație și se vor stabili modalitățile concrete de 

realizare în orice situație. 

3. Activitățile și modalitatea de desfășurare a muncii la domiciliu vor fi 

stabilite de conducătorii structurilor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj, în cadrul cărora lucrează personalul 

pentru care s-a aprobat munca la domiciliu. 
4. Pe întreaga durată a suspendării cursurilor, aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj și instituțiile publice subordonate, vor lua măsuri pentru 
asigurarea flexibilității programului de lucru al angajaților – părinți ai copiilor 



cuprinși în grupa de vârstă 0-14 ani pentru care nu poate fi asigurată 
supravergherea. 

 

            5. Personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, care 

utilizează transportul public în comun, în scopul deplasării la și de la serviciu, își 

va desfășura activitatea în intervalul orar 9.00-17.00, începând cu data de 

13.03.2020, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii. Pentru restul 

personalului activitatea se va desfășura în regim de program normal. 

 

6. În cazul în care un număr mare de personal se va afla în incapacitate de 

a desfășura activitatea, vor fi suspendate concediile de odihnă până la asigurarea 

numărului minim de personal necesar funcționării instituției. 

F. Măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor determinate de 

infecții cu coronavirus la instituțiile din subordine 

 

1. Prezentul plan de măsuri va fi adaptat la nivelul tuturor instituțiilor 

din subordine, eliminându-se sau adăugându-se, după caz, alte 

măsuri. 

2. Școala Populară de Are și Meserii “Cornetti” din subordinea 

Consiliului Județean Dolj, ca urmare a suspendării cursurilor, va 

stabili măsurile necesare și modalitățile de realizare a acestora în 

vederea finalizării anului de studiu de către cursanții înscriși. 

3. Instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Dolj care 

își suspendă activitatea cu publicul vor desfășura activități specifice 

fiecărei instituții, menținând în activitate personalul necesar. În 

această perioadă se vor acorda cu prioritate concediile de odihnă/ 

zile libere cuvenite. 

4. Antrenamentele și competițiile desfășurate de către Clubul Sportiv 

Județean Știința “U” Craiova din subordinea Consiliului Județean 

Dolj, se suspendă, menținând în activitate personalul necesar.  

În această perioadă se vor acorda cu prioritate concediile de odihnă/zilele 

libere cuvenite și se vor epuiza concediile de odihnă neefectuate din anii 

precedenți. 

Măsurile stabilite în prezentul program se vor adapta continuu celor 

dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și vor fi 

aplicate până la dispunerea încetării lor odată cu dispariția sau atenuarea efectelor 

contaminării cu coronavirus, pe baza hotărârilor CNSSU. 

 

 

 

 


