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                                                                                                                  Dosar I.2 

 

DECIZIA 

nr.103 din 20.03.2020 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea infecțiilor cu 

CORONAVIRUS- COVID – 19 la nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș,                                

pe perioada stării de urgență 

 

 

Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 

 Luând în considerare prevederile Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 

 Văzând referatul nr.511/20.03.2020, 

 În temeiul art.12 lit.gg) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii de Stat 

Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.22 din 15 febr.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 

 

d e c i d e : 

 

Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea infecțiilor cu CORONAVIRUS- 

COVID – 19 la nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, pe perioada stării de urgență, potrivit 

anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.  

Art.2.(1) Prezenta decizie se comunică personalului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş prin 

transmitere prin poșta electronică, afișare la sediul instituției și postare pe pagina oficială de 

internet a instituției- www.filarmonicams.ro. 

(2) Ducerea la îndeplinire a prezentei decizii revine personalului Filarmonicii de Stat                      

Tîrgu Mureş. 

 

 

   MANAGER                                                      CONSILIER JURIDIC 

   Vasile Cazan                                                                                                        Carmen Hărșan 

 

 

http://www.filarmonicams.ro/
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Anexa la Decizia nr.102 din 18.03.2020 

 

Plan de măsuri pentru prevenirea și limitarea infecțiilor cu CORONAVIRUS-  

COVID – 19 la nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș,                                                       

pe perioada stării de urgență 

 

 

 

Având în vedere riscul de răspândire a infecției cu CORONAVIRUS-  COVID – 19, precum și a 

măsurilor stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, a 

recomandărilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale 
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomand%C4%83rile-mmps-%C3%AEn-

scopul-prevenirii-r%C4%83sp%C3%A2ndirii-infect%C4%83rii-cu-coronavirus), în scopul prevenirii răspândirii 

infectării cu coronavirus și asigurării securității și sănătății personalului angajat în 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, se stabilesc următoarele 

 

MĂSURI: 

A.Măsuri generale de informare: 

1. Afișarea pe site-ul propriu al instituției a Decretului Președintelui României nr.195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și a măsurilor comunicate 

de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus ce pot fi consultate la 

adresa http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/. 

B.Măsuri cu privire la accesul în sediul instituției: 

1. Accesul personalului instituției se face în programul de lucru stabilit, controlul accesului 

în instituție va fi efectuat de personalul de pază al Muzeului Județean Mureș, în calitate de 

administrator al Palatului Culturii- locația unde își desfășoară activitatea Filarmonica de 

Stat Tîrgu Mureș; 

2.Se suspendă accesul persoanelor dinafara instituției/ publicului în incinta instituției; 

3.Pentru activitatea de soluționare a petițiilor și reclamațiilor, respectiv a activității de 

acces la informații publice se vor utiliza numai mijloacele electronice de comunicare            

(e-mail office@filarmonicams.ro, telefon/fax); 

4.In situațiile în care este strict necesară prezența fizică a solicitantului la sediul instituției, 

se va avea în vedere menținerea distanței de cel puțin 1 metru față de celelalte persoane 

din incintă. 

 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomand%C4%83rile-mmps-%C3%AEn-scopul-prevenirii-r%C4%83sp%C3%A2ndirii-infect%C4%83rii-cu-coronavirus
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomand%C4%83rile-mmps-%C3%AEn-scopul-prevenirii-r%C4%83sp%C3%A2ndirii-infect%C4%83rii-cu-coronavirus
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/
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C.Măsuri de igienă în instituție și la locurile de muncă: 

1.Asigurarea materialelor destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie), a 

dezinfectanților pentru mâini și a substanțelor pentru dezinfectarea suprafețelor ce vin 

frecvent  în contact cu mâinile (mese birouri, tastaturi, telefoane, clanțe uși, alte suprafețe 

expuse); 

2.Acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.); 

3.Realizarea frecventă a dezinfectării suprafețelor și obiectelor atinse frecvent și a 

mâinilor; 

4.Efectuarea frecventă a dezinfecției tuturor spațiilor comune de tipul holuri, scări, 

balustrade, grupuri sanitare și alte asemenea. 

D.Măsuri de protecție a personalului instituției: 

1. Se suspendă toate activitățile culturale și artistice realizate în spații închise; 

2.Se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment cultural, artistic care 

presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise; 

3.Se interzic deplasările în interes de serviciu ale salariaților instituției, până la stingerea 

epidemiei de coronavirus;  

4. Salariații instituției, care au efectuat deplasări în străinătate în ultimele 14 zile în ţări în 

care au fost confirmate infecţii cu coronavirus vor rămâne izolați la domiciliu pentru o 

perioadă de 14 zile, desfăşurând activitate de la domiciliu, cu acordarea drepturilor 

salariale corespunzătoare; 

5.Salariații instituției pot solicita acordarea  de concedii de odihnă, zile libere cuvenite. În 

cazul în care un număr mai mare de salariați se vor afla în incapacitate de a desfășura 

activitatea, vor fi suspendate concediile de odihnă până la asigurarea numărului minim de 

personal necesar funcționării instituției; 

5.Pentru limitarea propagării virusului, adresăm personalului instituției, care îsi desfăsoară 

întregul program de lucru la domiciliu,  rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la 

sediul instituției. Comunicarea se va face telefonic sau prin intermediul emailului; 

6.Angajații instituției care au copii cu vârsta de până la 12 ani, beneficiază, la cerere, de 

zile libere plătite în condițiile Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor 

pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. 

Se va da întâietate la acordarea acestor zile libere plătite angajaților ai căror soți activează 

în sistemul național de apărare, penitenciare, unități sanitare publice și altor categorii 

stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și 

mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după 

caz; 
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7. În funcție de specificul fiecărui compartiment din instituție, s-au luat măsuri cu privire la 

limitarea numărului de persoane prezente în același timp în instituție. Astfel, pe perioada 

stării de urgență, o parte din angajați își vor desfășura întregul program de lucru la 

domiciliu, iar pentru restul angajaților s-a organizat programul de lucru cu o componentă de 

muncă la domiciliu, în varianta telemuncă, asigurând continuitatea activității și reducerea 

numărului de angajați prezenți la sediu; 

8.Măsurile menționate se iau cu asigurarea bunei funcționări a tuturor compartimentelor 

instituției, acordând prioritate angajaților în vârstă care au boli cronice și femeilor 

însărcinate; 

9.În cazul unui angajat confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze 

Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării 

procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. 

   În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile stabilite se vor adapta continuu 

celor dispuse de autoritățile competente.  

   

MANAGER 

Vasile Cazan 


