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Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu 
Comitet Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Sibiu 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 70 din 06.10.2021 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV-2, prin 

suspendarea procesului de învăţământ în Liceul Teoretic “Stephan Ludwig Roth”, municipiul Mediaş, 

precum şi activităţile didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 37, municipiul Sibiu 

 

 

În conformitate cu 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, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,  ale Legii nr. 55/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum şi ale 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, 

Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi al Ministrului Sănătăţii nr. 

5.338/1.082 din 01.10.2021 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,  

În contextul riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 şi luând în considerare 

situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu, analizând propunerile formulate şi avizate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu transmise prin adresa cu nr. 9606/2/06.10.2021, precum şi ale Direcţiei 

de Sănătate Publică Sibiu 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă suspendarea procesului de învăţământ în Liceul Teoretic “Stephan Ludwig Roth”, din 

municipiul Mediaş, precum şi activităţile didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 37 din municipiul 

Sibiu, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 07.10.2021, cu posibilitatea prelungirii, cursurile 

urmând a se desfăşura conform scenariului nr.2, în sistem exclusiv online. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 

prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, iar 

unităţilor de învăţământ prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu. 

Art.3. Totodată, prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin transmiterea unui 

comunicat de presă şi publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi a 

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

 

 

Preşedinte 

Comitet Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 

 

Mircea – Dorin CREŢU 

             

 

        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 

                                                                                                                                   Valentin LARIE 

 


