
ROMANIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BOTO~ANI 

COMITJ1:TUL JUDJ1:TEAN PENTRU SITUA TIl DE URGENTA BOTO~ANI 

HOTARAREA 

nr. 27 din 07.05.2021 


ComitetuI Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani 

In temeiul art. 22 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21 din 
15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatii10r de aprobata 
~i modifieata prin nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din ianuarie 2014, O.U.G. 

nr. 89 din .12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru 

aprobarea Regulamentului eadru privind struetura organizatorica, atributiile, funetionarea 

~i dotarea eomitetelor ~i eentrelor operative pentru situatii de urgenta, eu eompletarile ~i 

modifidirile ulterioare ~i ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atributiile, 
functionarea ~i dotarea eomitetelor ~i eentrelor operative pentru situatii de In 
judetul Boto~ani, aprobat prin Ordin al nr. din 30.03 18, 

In temeiul aprobarii din data 07.05.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii 

Boto~ani, 


In eontextul riscului de raspandire a infeetiei eu Coronavirus SARS 

adoptarea masurilor stabilite prin: 

.L''-'';:;''-''''' nr. 55/2020 privind unele masuri prevenirea ~i eombaterea 
efeetelor pandemiei de COVID-19 eu modificarile ~i eompleUirile ulterioare; 

Hotararea de Guvern nr. 432 din 08.04.2021 privind prelungirea sUirii de 
alerta pe teritoriul Romaniei ineepand eu data de 13 aprilie 1, preeum ~i stabilirea 

masurilor care se apliea pe durata pentru prevcnirea ~i combaterea eteete~lor 

pandemiei de COVID-19; 

Ordinul comun al ministrului edueatiei ~i 31 ministrului sanatatii nr. 3235/93 
din 04 februarie 1 pentru aprobarea masurilor a activitatii In cadrul 
unitatilor/institutiilor de Invatamant in conditii de siguranta epidemiologiea pentru 
prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, eu modificarile ~i eompletarile 
ulterioare; 

cornuna a Direqiei de Sanatate Publica Boto~ani nr. 8983/07.05 

~i a Inspectoratului ~eolar Judetean Boto~ani nr. 4381107.05.2021 privind propunerile 

consiliilor de administratie ale unitatilor de invatarnant preuniversitar unitatilor 

conexe din judetul Boto~ani eu la actualizarea scenariilor de desIa~urare a 
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activitatii didactice 'incepand cu data de 10.05.2021, avizate de Directia de Sanatate 
Publica Boto~ani ~i Inspectoratul Scolar Judetean Boto~ani; 

Lista cu Iimitele de incidenta cumulat~ la 14 zile la nivelul unitatilor 

administrativ teritoriale din judetu1 Boto~ani 'intocmita de Direclia de Sanatate Publica 

Boto~ani, nr. 8943 din 07.05.2021. 

adopta urmatoarea 

HOTA.RARE: 

Art. 1. (1) Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani aproba Scenariile 
de functionare pentru fiecare unitate de Invatamant din judetul Boto~ani , pentru perioada 

10.05.2021 - 14.05.2021, conform anexei nr. 1 "Situatia privind propunerile consiliilor 
de administratie ale . unitatilor de invatamant din judetul Boto~ani, avizate de 
Inspectoratul ~colar Judetean Boto~ani ~i Directia de Sanatate Publica Boto~ani, cu 
privire la modalitatea de desfa~urare a eursurilor in perioada 10.05.2021 
14.05.2021", care face parte integranta din prezenta hotarare, cu respectarea masurilor 
stabilite prin Ordinul comun al ministrului educatiei $i al ministrului sanata/Ii nr. 
3235193/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activita/ii in cadrul 
unitatilorl institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru 
prevenirea imbolniivirilor cu virusul SARS-Co V-2 cu modificarile ~i completarile 

ulterioare. 
(2) Inspectoratul Scolar Judetean Boto~ani are obligatia de a comunica prezenta 

hotarare tuturor unitatilor de Invatamant preuniversitar ~i unitatilor conexe din judetul 
Boto~ani. 

(3) Scenariul de functionare al unitatii linstitutiei de Invatamant din judetul Boto~ani 

pe parcursul semestrului II al anului ~colar 2020-2021 se va actualiza saptamanal, eu 
referinta la fiecare zi de vineri, in funetie de evolutia epidemiologica, cu exceptia 
situatiei in care loealitatea intra in earantina. 

Art. 2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru 
Situatii de Urgenta Boto~ani, prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta Inspectoratului Scolar 

Judetean Boto~ani, tuturor membrilor ~i consultantilor Comitetului Judetean pentru Situatii 

de Urgenta Boto~ani precum ~i Unitati!or Administativ Teritoriale I Comitetelor Locale 

pentru Situatii de Urgenta din judetul Boto~ani care vor avea obligativitatea punerii In 

aplicare a acestora, conform 2~::::;::: ' 

C.J.S.U. BOTOSANI 
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