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HOTĂRÂREA nr. 61/21.09.2021  

                   a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  

 

privind aprobarea măsurilor suplimentare care se aplică pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în contextul creşterii ratei de 

incidenţă în judeţul Sibiu 

  

 Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi 

analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei, 

          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 

Legii nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021, privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 

2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 990/2021, 

          În conformitatea cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi al 

Ministrului Sănătăţii nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

         Având în vedere propunerile formulate în cadrul şedinţei Grupului de Suport 

Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii, din data de 

20.09.2021, 

        Ţinând cont de adresa formulată de Direcţia de Sănătatea Publică a judeţului 

Sibiu nr. SB-13793/21.09.2021, 

         În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. Începând cu data de 22.09.2021, se aplică următoarele măsuri suplimentare 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în contextul 

creşterii ratei de incidenţă în judeţul Sibiu:  

 

(1)  Pe o rază de 50 de metri, în preajma unităţilor de învăţământ, este obligatorie 

purtarea măştii de protecţie pentru cei care staţionează sau se află în tranzit. 

 

(2) Conducerea unităţilor de învăţământ va desemna persoane responsabile să 

gestioneze accesul şi fluxul elevilor, după un program bine stabilit, astfel încât 

să nu se producă aglomerare în faţa unităţii de învăţământ, inclusiv prin 

utilizarea curţii interioare a unităţii. 

 

(3) Toate unităţile administrativ-teritoriale vor informa Direcţia de Sănătate Publică 

a judeţului Sibiu, privind orice activitate desfăşurată care presupune aglomerări 

de persoane, pentru a primi avizul epidemiologic în sensul sprijinirii acestor 

manifestări. 

 

(4) Reprezentanţii desemnaţi din fiecare unitate de învăţământ, pentru comunicarea 

privitor la gestionarea în unitate a măsurilor antiepidemice, vor ţine permanent 

legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia de Sănătatea Publică a 

judeţului Sibiu referitor la asigurarea materialelor de protecţie şi la evoluţia 

situaţiei epidemiologice la nivelul unităţii. 

 

ART.2. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Sibiu, iar unităţilor de învăţământ prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu şi se 

va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 

 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 

 

Mircea – Dorin CREŢU 

                      

             
        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 

                                                                                                                                   Valentin LARIE 

                                                                


