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CERERE PENTRU DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ/MUNCĂ LA DOMICILIU 

 

Stimată doamnă/domnule (FUNCȚIA SUPERIOR IERARHIC), 
Subsemnatul/a, ...................................., având funcția de ................................ în cadrul 
................................vă rog să-mi aprobați desfășurarea activității în regim de telemuncă / 
muncă la domiciliu din (ADRESA COMPLETĂ UNDE SE VA DESFĂȘURA 
ACTIVITATEA) pentru perioada ...................., după cum urmează: 

[PERIOADA] ................................... 
[PERIOADA) ........ (maxim perioada stare de urgenta) 

În perioada desfășurării activității în regim de telemuncă/ muncă la domiciliu voi putea fi 
contactat la numărul de telefon (............................ și prin email la adresa 
(..............................), in timpul programului de lucru (Luni - Joi 8:30 - 17:00 și Vineri 8:30-
14:30). 

Declar că am luat cunoștință de prevederile OMEEMA nr. ................../2020 privind 
instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității în regim de telemuncă/muncă la 
domiciliu a salariaților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în scopul 
prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus COVID-19 și mă oblig: 

 Să rămân la dispoziția instituției în programul de lucru, pentru desfășurarea 
activităților solicitate de superiorul ierarhic  Astfel, voi fi prezent/prezentă la 
domiciliul declarat în timpul programului de lucru voi răspunde la orice solicitări 
referitoare la activitatea profesională transmise prin mijloace de comunicare la 
distanță, primite de la  superiori ierarhici ori de la colegi, 

 Să respect normele cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al 
ministerului, Regulamentul intern, normele cu privire la protecția datelor cu caracter 
personal și alte norme și proceduri specifice aplicabile, 

 Să respect prevederile legale privind utilizarea informațiilor și diseminarea acestora 
conform procedurilor, fără afectarea regimului documentelor ori interesului 
instituțional, precum și dispozițiile legale incidente protecției datelor cu caracter 
personal. 

 Să respect normele privind securitatea și sănătatea în muncă. 
Declar pe propria răspundere că dețin la domiciliu toate mijloacele necesare îndeplinirii 
atribuțiilor care îmi revin potrivit fișei postului.  
Sub sancțiunea falsului în declarații, menționez că mă încadrez în criteriul de prioritate nr 
.........., prevăzut la art 6 alin (3) din ordin. 

Cu deosebită considerație, 
(SEMNATURĂ)                                                                                                         (DATA) 

APROB 
 

NUME ȘEF COMPARTIMENT 
Funcția, Compartimentul 

 


