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ROMANIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BOTOSANI 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUA TIl DE URGENTA BOTO$ANI 

HOTA.RAREA 
nr. 39 din 11.06.2021 

Comitetul Judetean pentru Situalii de Urgenta Boto~ani 


In temeiul prevederilor art. 
 Ordonanta de Urgenla a Guvernului nr. 21 din 

15.04.2004 privind al Situatiilor 
. .

aprobata modifieata 

Sistemul 

nr. 15 din 28.02 prin , O.U.G. nr. 1 din lanuane 

201 O.U.G. nr. 89 din 2 din nr. 1 1 9 

2004, pentru aprobarea Regulamentului eadru privind struetura organizatoriea, 

atributiile, ~l eomitetelor ~i eentrelor pentru situatE de 

~i modifiearile ulterioare ~i ale 12 din Regulamentul 

privind 

situatE 

atribuliile, funetionarea dotarea eomitetelor ~i 

In judetul Boto~ani, aprobat prin Ordin al Prefeetului nr. 95 

30.03.2018, 


In temeiul din data de 11.06.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii 


Boto;;ani, 

In eontextul riseului de raspandire a infeqiei eu Coronavirus SARS - Co V 2 ~i 
adoptarea masurilor stabilite prin: 

Legea Dr. 55/2020 privind unele pentru prevenirea ~i combaterea 

efeetelor pandemiei de COVID-19 cu modificarile . completarile ulterioare; 

Hotararea de Guvern nr. 531 din 10.05.2021 privind starii de 

de alerta teritoriul Romaniei Ineepand eu data de 12 iunie 2021, 
",-",1'",...",.,., 

~i stabilirea 

care se aplica durata pentru efeetelor 

pandemiei de COVID-19; 

Ordinul comun al ministrului educatiei ~i al ministrului sanatatii nr. 
din 04 februarie 2021 pentru aprobarea de a aetivitatii In 

cadrul unitatilor/institutiilor de 

pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV -2, cu ~l 

compleUirile ulterioare; 

alerta pe teritoriul eu 13 2021 ;;i stabi lirea 

masurilor care se aplica durata 

pandemiei de COVID-19 cu modifidirile ~i completarile 

Hotararea de Guvern nr. 636 din 09 iunie starii 



Adresa com una a Directiei de Sanatate Publica Boto~ani nr. 

11158111.06.2021 ~i a Inspectoratului Scolar Judetean Boto~ani nr. 6067/11.06.2021 
privind propunerea consiliului de administratie a ~colii Gimnaziale "Nicolae Iorga" 

Dersca, judetul Boto~ani, privind actualizarea scenariului de organizare ~i funqionare a 
activitatii didactice incepand cu data de 14.06.2021, avizata de Directia de Sanatate 

Publica Boto~ani ~i Inspectoratul Scolar Judetean Boto~ani; 
Lista cu limitele de incidenta cumulata la 14 zile la nivelul unitatilor 

administrativ teritoriale din judetul Boto~ani intocmita de Directia de Sanatate 

Publica Boto~ani, nr. 11126 din 1l.06.202l. 

adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art. 1. (1) Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani aproba 
modificarea a unui scenariu de organizare ~i functionare a activitatii didactice, cuprinse 

in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza: 
(2) Actualizarea scenariu1ui de organizare ~i function are a activitatii didactice a ~colii 

Gimnaziale "Nicolae Iorga" Dersca, comuna Dersca, jude!ul Boto~ani cu toate 

structurile arondate acesteia prin trecerea de la SCENARlUL 1 la SCENARIUL 2, 

incepand cu data de 14.06.2021, avand 'in vedere cre~terea ratei de incidenta cumulate la 

14 zile. 

Art. 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. 
Art. 3. Scenariul de functionare al unitatii linstitutiei de invatamant din judetul 

Boto~ani pe parcursul sem£strului II al anului ~colar 2020-2021 se va actualiza In 
functie de situatia epidemiologica, prin raportare la prevederile art. 3 din ordinul 

comun al Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Sanatatii nr . . 
3.235/93/04.02.2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitafii in cadrul 

unitatilorl institutiilor de invafamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru 

prevenirea fmbolnavirilor cu virusul SARS-Co V-2, modificat prin ordinele nr. 
34591280106.03.2021, respectiv 38051703117. 05.2021, cu excep!ia situa!iei cand 
localitatea intra 'in carantina. 

Art. 4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru 
Situatii de Urgenta Boto~ani, prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta Inspectoratu1ui 

Scolar Judetean Boto~ani, tuturor membrilor ~i consultantilor Comitetului Judetean 

pentru Situalii de Urgenta Boto~ani pre cum ~i Unita!ii Administativ Teritoriala 1 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Dersca, care vor avea 

2 



Anexa 1 

Situatia privind propunerile eonsiliilor de administratie ale unitati!or de invatamant din judetul Boto~ani, avizate 
de )nspeetoratu) ~eolar Judetean Boto~ani ~i Direetia de Sanatate Publica Boto~ani, eu privire la modaJitatea de 

desfa~urare a eursurilor ineepand eu data de 14 iunie 2021 

Nr. Crt. UAT Localitate Denumire Mediul Statut Scenariu 

1 DERSCA DERSCA 
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE 

IORGA" DERSeA 
RURAL 

I 
Cu personalitate juridici! Scenariul2 

2 DERSCA DERSCA 
GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL NR. 1 DERSCA 
RURAL Arondala Scenar iul2 
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