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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUA TIl DE URGENT A BOTO~ANI 

.., " 
HOTARAREA 


nr. 34 din 02.06.2021 


Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani 

In temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21 din 
15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, 
aprobata ~i modificata prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 

2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 
2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, 
atributiile, functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative pentru situatii de 
urgenta, cu completari1e ~i modificarile ulterioare ~i ale art. 12 din Regu1amentu1 
privind organizarea, atributiile, functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative 

pentru situatii de urgenta in judetul Boto~ani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 

din 30.03.2018, 
In temeiul aprobarii din data de 02.06.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii 

de Urgenta Boto~ani, 
In contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus SARS - Co V - 2 ~i 

adoptarea masurilor stabilite prin: 
Legea nr. 55/2020 privind une1e masuri pentru prevenirea ~i combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificarilc ~i comp1etarile ulterioare; 

Hotararea de Guvern nr. 531 din 10.05.2021 privind prelungirea starii de 

alerta pe teritoriul Romfmiei incepand cu data de 13 mai 2021, precum ~i stabilirea 
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

Hotararea de Guvern nr. 550 din 14 mai 2021 ~i Hotararea de Guvern nr. 

580 din 27.05.2021 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la Hotararea 

de Guvern nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei Incepfmd cu data de 13 mai 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica 
pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Ordinul comun al ministrului educatiei ~i al ministrului sanatatii nr. 
3235/93 din 04 februarie 2021 pentt-u aprobarea masurilor de organizare a activitatii In 

cadrul unitatilor/institutiilor de invatamfmt in conditii de siguranta epidemiologica 

1 



pentru prevenirea Imbolnavirilor cu virusul SARS-Co V -2, cu modificarile ~l 

completarile ulterioare; 

Adresa comuna a Directiei de Sanatate Publica Boto~ani nr. 
10374/31.05.2021 ~i a Illspectoratului Seolar Judetean Boto~ani nr. 5518/31.05.2021 
privind propunerile consilii lor de administratie ale unitatilor de Invatamant 
preuniversitar ~i ale unitatilor conexe din judetul Boto~ani cu privire la actualizarea 

scenariilor de desIa~urare a activitatii didactice Incepand cu data de 24.05.2021, avizate 

de Directia de Sanatate Publica Boto~ani ~i Inspectoratul Scolar Judetean Boto~;ani; 
Lista eu limitele de ineidenta cumulata la 14 zile la nivelul unitatilor 

administrativ teritoriale din judetul Boto~an[ intocmita de Directia de Sanatate 
Publica Boto~ani, nr. 10338 din 31.05.2021. 

adopta urmatoarea 
~ " 

HOTARARE: 

Art. 1. (1) Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani aproba 
modificarea unui scenariu de organizare ~i desIa~urare a cursurilor, dupa cum urmeaza: 

(2) Modificarea scenariului de organizare ~i functionare a cursurilor $colii 
Gimnaziale nr. 1 Corlateni, din scenariul 2 In scenariul 1, Incepand cu data de 

02.06.2021, avand In vedere scilderea ratei de incidenta cumulate la 14 zile. 

Art. 2. Inspectoratul Scolar Judetean Boto~ani are obligatia de a comunica 

prezenta hotarare unitatii de j'nvatamant din localitatea mai sus mentionata. 
Art. 3. Scenariu1 de functionare al unitatii linstitutiei de Invatamant din judetul 

Boto~ani pe parcursul semestrului II al anului ~colar 2020-2021 se va actualiza in 
fUlletie de situatia epidemiologidi, prill raportare la prevederile art. 3 din ordinul 
cornUll al Millisterului Edueatiei si Cercetarii si ale Ministerului Sanatatii nr. 
3.235/93/04.02.2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitalii fn cadrul 

unitafilor/instituliilor de fnviifamant fn condilii de siguranfa epidemiologica pentru 

prevenirea fmbolnavirilor cu virusul SARS-Co V-2, modi/icat prin ordinele nr. 

3459/280/06.03.2021, respectiv 3805/703/17.05.2021, cu exceptia situatiei dind 
localitatea intra in carantina. 

Art. 4. Prin grija Secretariatu1ui Tehnic Permanent al Comitetului ludetean 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 Unitatii Administativ Teritoriala 1 
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Corlateni, care vor avea 
obligativitatea punerii In aplicare a acestora, conform competentelor. 

PRESED ~LJI!i~i~U. BOTO~ANI 
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