
1 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA NR. 121/09.11.2020 

privind organizarea programului de muncă al salariaților unității în contextul pandemic 

COVID 19 

 

Profesor, Crăciun Anca Ştefania, director al Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău, 

numit prin Decizia nr. 1083/41 din 21.12.2016 

 

 

Având în vedere: 

 

 Procedura operațională internă de desfășurare a învățării prin folosirea tehnologiei și a 

internetului nr.4/2020-2021; 

 Decizia directorului nr.32/14.09.2020 privind locul de muncă al cadrelor didactice în 

condițiile învățării on-line; 

 Organigrama Școlii Gimnaziale ” Miron Costin” Bacău; 

 

 

În temeiul: 

 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin OMENCS nr. 5447/31.08.2020; 

 - Ordinului nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de administrație;  

- Legii educației nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 

- Ordin comun nr.5487/1494 al Ministrului educației și cercetării și al Ministerului 

sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS CoV-2; 

- Ordinului 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Hotărârii Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă începând cu data de   

15.10.2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- art. 21 din Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea 

activității de telemuncă ,,Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 

Nr.______/________ 
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118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice 

centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile 

autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social 

este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un 

număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să 

fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel 

puțin o oră." 

 

DECIDE 

 

Art.1. În vederea reducerii riscului de contaminare cu Covid – 19, pe durata stării de 

alertă, se aprobă un program individualizat de muncă, pentru cele 3 categorii de personal angajat 

la nivelul Școlii Gimnaziale ” Miron Costin” Bacău. 

Art.2. Se aprobă programul individualizat de muncă, pentru cele 3 categorii de personal 

angajat la nivelul Școlii Gimnaziale ” Miron Costin” Bacău și la structura din componență – 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.23 Bacău, în vederea reducerii riscului de contaminare cu 

Covid – 19, pe durata stării de alertă se stabilește după cum urmează: 

 

A. Personal didactic de predare (79 de persoane), după cum urmează:  

A.1 Școala Gimnazială ” Miron Costin” Bacău (68 persoane): cadrele didactice 

desfășoară cursuri online cu elevii, conform orarului școlii; 

A.1 Grădinița cu Program Prelungit Nr.23 Bacău – structură a Școlii Gimnaziale ” 

Miron Costin”  Bacău (11 persoane): cadrele didactice desfășoară cursuri online cu 

preșcolarii, conform orarului școlii; 

 

B. Personalul didactic auxiliar (7 persoane): 

 

B.1. Compartimentul Secretariat: - program decalat cu o oră 

 

- secretar șef: 7,30 – 15,30  

- secretar: 8,00 – 16,00 

- inginer de sistem : 8.30 – 16.30 

 

B.2. Compartiment Contabilitate: 8,00-16,00 

 

B.3. Bibliotecă – 8,00 - 16,00 

 

B.4. 1. Administrator patrimoniu - Școala Gimnazială ” Miron Costin”  Bacău – 8,00 – 

16,00  

 

B.4. 2. Administrator – Grădinița cu Program Prelungit Nr.23 Bacău – structură a 

Școlii Gimnaziale ” Miron Costin” Bacău – 8,00 – 16,00  

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=56618519&d=2020-11-12#p-56618519
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2020-11-12
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C. Personal nedidactic (16 persoane): 

 

     C.1.Muncitori : 8,30 – 16,30 /10.00 - 18.00/ 08.00 -16.00 

     C.2.1. Îngrijitoare - Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău:  

- schimbul I: 7.00 - 15.00                                                                   

  - schimbul II: 10.00- 18.00 

 

C.2.2. Îngrijitoare–Grădinița cu Program Prelungit Nr.23–structură a Școlii Gimnaziale 

” Miron Costin”  Bacău: 

    - schimbul I: 7.00-15.00 

                         - schimbul II: 10.00-18.00 

  

Art.3.  Prezenta decizie se comunică prin informare pe grupul de whatsapp și în cadrul Consiliilor 

profesorale, precum și prin transmitere pe mail și postare pe site-ul școlii. 

 

DIRECTOR,                                                             

PROF. CRĂCIUN ANCA – ŞTEFANIA 

 

 


