
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 
ORDIN  

privind reorganizarea activității Centrului Județean de Conducere și 

Coordonare a Intervenției Sibiu 

 

Prefectul Judeţului Sibiu, 

           În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, 

Compartimentul Situaţii de Urgenţă și Ordine Publică, înregistrat sub nr. 15470/16.09.2021, 

prin care se propune emiterea unui ordin privind reorganizarea activității Centrului Județean 

de Conducere și Coordonare a Intervenției Sibiu,  

 Ținând cont de adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă “Cpt. Dumitru 

Croitoru” al Judeţului Sibiu nr. 4308867/15.09.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – 

Județul Sibiu cu nr. 15460/16.09.2021, 

             În conformitate cu prevederile Ordinului Comandantului Acțiunii numărul 9469 din 

14.09.2021, emis de Secretarul de Stat dr. Raed Arafat în calitate de Șef al Departamentului 

pentru Situații de Urgență privind continuarea activităților de coordonare și conducere la nivel 

național, a acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de 

manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2,    

             Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate 

publică , care indică persistența unui număr relativ ridicat de infecții cu coronavirusul SARS-

CoV-2, în special prin circulația virusului  pe teritoriul României, dar și posibil prin importarea 

acestuia odată cu revenirea în țară a persoanelor posibil infectate,   

            În contextul necesității asigurării unei coordonări unitare, la nivel județean, a tuturor 

capabilităților necesare pentru gestionarea cazurilor de infecție cu noul coronavirus,        

            Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de   

alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021,  

            În acord cu prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 2 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (3) , art. 9 alin. (1) - (3), alin. 

(4) lit. c) şi alin. (5) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  

            În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 emite următorul, 

O R D I N: 

          Art. 1.- Activitatea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Sibiu 

(CJCCI Sibiu), activat în vederea gestionării efectelor epidemiei generate de noul coronavirus 

SARS-CoV-2, la nivelul județului Sibiu, se va desfășura în continuare, în regim permanent, 

astfel: 

a) CJCCI își continua activitatea, 12 ore/zi, 7 zile din 7, între orele 08:00 – 20:00, pentru a 
asigura funcționalitățile specifice; 

b) ISUJ Sibiu va asigura permanența în cadrul CJCCI Sibiu , 24 de ore din 24, cu minim un 
ofițer cu atribuții exclusive în acest sens, conform planificării aprobate de inspectorul șef 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu; 



c) Direcția de Sănătate Publică Sibiu va asigura un reprezentant în cadrul CJCCI, 12 ore/zi, 
7 zile din 7, între orele 08:00 – 20:00, 

d) Instituția Prefectului – Județul Sibiu va sigura un reprezentant în cadrul CJCCI, în zilele 
de luni și joi între orele 08:00 – 16:00, în persoana domnului Cismaru Daniel – inspector 
superior. 

          Art. 2.- Fluxul informațional între CJCCI Sibiu și celelalte instituții, de la nivel județean, 

se realizează conform dispozițiilor anterioare, fiind modificate doar cu aprobarea șefului CJCCI 

Sibiu. 

         Art. 3.- Activitățile desfășurate în cadrul CJCCI Sibiu vor asigura coordonarea unitară, 

la nivel județean, a tuturor capabilităților necesare pentru gestionarea cazurilor de infecție cu 

noul coronavirus, a gestionării corecte a tuturor aplicațiilor și bazelor de date de la nivelul 

centrului și comunicării în termen tuturor datelor solicitate de către CNCCI, instituțiilor de la 

nivel județean sau național și persoanelor fizice, după caz.  

          Art. 4.-  Dispozițiile contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea.  

           Art. 5.- Comunicarea ordinului Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă “Cpt. Dumitru 

Croitoru” al Judeţului Sibiu revine Compartimentului Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituţiei 

Prefectului – Județul Sibiu, iar comunicarea ordinului membrilor Centrului Județean de 

Conducere și Coordonare a Intervenției Sibiu revine Secretariatului Tehnic Permanent al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu.  

                
 

 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 16.09.2021    
Nr. 481        


