DISPOZIȚIE PRIVIND REALIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU
Str. V. Alecsandri Nr. 53
Mun. Târgu Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210201
Cod fiscal 4351764

DISPOZIŢIA NR. 277 /2020
privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării activității Școlii Populare de Artă Târgu
Jiu în regim complementar de telemuncă, în contextul stării de urgență instituite pe
teritoriul României
Managerul Şcolii Populare de Artă – dl. Bratu Alexandru – Ciprian,
Având în vedere:
- Prevederile art. 33 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României;
- Prevederile art. 367 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;
- Prevederile art.9 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 508/2020;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza art. 13 alin (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de
Artă Târgu Jiu, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
ART.1. Se aprobă, în contextul excepțional instituit prin Decretul Președintelui României nr.
195/2020, efectuarea muncii în regim de telemuncă, pe durata stării de urgență, pentru personalul
contractual din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu.
ART.2. (1) Șefii compartimentelor din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu identifică,
prin raportare la conținutul fișelor de post, în termen de 24 ore de la comunicarea prezentei
dispoziții, lista posturilor contractuale (cu precizarea ocupanților acestora) ale căror atribuții pot fi
exercitate în regim de telemuncă.
(2) Procedura de desfășurare a activității în regim de telemuncă este prevăzută în anexa la
prezenta dispoziție și va fi adusă la cunoștința personalului stabilit prin intermediul șefilor de
compartimente.
ART.3. Exercitarea activității în regim de telemuncă se va realiza în următoarele condiții:

