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Ciitre, 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI, , , 
Domnului Inspector $colar General prof. dr. Daniel BOTEZATU 

Am onoarea a va inainta Hotararea Comitetului Judetcan pcntru Situatii de 

Urgenta Boto~ani nr.40, adoptata in data de 16.06.2021 , pentru punerea de indata in 

aplicare conform competentelor. 

Anexa nr. 1: Hotararea nr. 40 din 16.06.2021 a C.J.S.U. Boto$ani, nesecret. 
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOȘANI

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI

HOTĂRÂREA
nr. 40 din 16.06.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani

în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 
15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 
aprobată și modificată 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 organizatorică, 
atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 
urgență, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 12 din Regulamentul 
privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență în județul Botoșani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 
din 30.03.2018,

în temeiul aprobării din data de 16.06.2021 a Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență Botoșani,

A

In contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS -- CoV - 2 și 
adoptarea măsurilor stabilite prin:

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 636 din 09 iunie 2021 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19;

Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 
3235/93 din 04 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și 
completările ulterioare;

Adresa comună a Direcției de Sănătate Publică Botoșani nr. 
11394/16.06.2021 și a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 6252/16.06.2021 
privind propunerile consiliilor de administrație ale Școlii Gimnaziale ’’Nicolae lorga” 
Dersca, comuna Dersca și Școlii Gimnaziale ’’Dimitrie Brândza” Viișoara, comuna 



Viișoara, privind actualizarea scenariului de organizare și funcționare a activității 
didactice începând cu data de 17.06.2021, avizată de Direcția de Sănătate Publică 
Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani;

Lista cu limitele de incidență cumulată la 14 zile la nivelul unităților 
administrativ teritoriale din județul Botoșani întocmită de Direcția de Sănătate 
Publică Botoșani, nr. 11363 din 16.06.2021.

adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani aprobă 
modificarea a două scenarii de organizare și funcționare a activității didactice, cuprinse 
în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

(2) Actualizarea scenariului de organizare și funcționare a activității didactice a 
Școlii Gimnaziale ’’Nicolae Iorga” Dersca, comuna Dersca, județul Botoșani cu toate 
structurile arondate acesteia, prin trecerea de la SCENARIUL 2 la SCENARIUL 7, 
începând cu data de 17.06.2021, având în vedere scăderea ratei de incidență cumulate la 
14 zile.

(3) Actualizarea scenariului de organizare și funcționare a activității didactice a 
Școlii Gimnaziale ’’Dimitrie Brândza” Viișoara, comuna Viișoara, județul Botoșani 
cu toate structurile arondate acesteia prin trecerea de la SCENARIUL 1 la SCENARIUL 
2, începând cu data de 17.06.2021, având în vedere creșterea ratei de incidență cumulate 
la 14 zile.

Art. 2. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani are obligația de a comunica 
prezenta hotărâre unităților de învățământ din localitățile mai sus menționate.

Art. 3. Scenariul de funcționare al unității /instituției de învățământ din județul 
Botoșani pe parcursul semestrului II al anului școlar 2020-2021 se va actualiza în 
funcție de situația epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din ordinul 
comun al Ministerului Educației și Cercetării și ale Ministerului Sănătății nr.
3.235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unității or/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat prin ordinele nr. 
3459/280/06.03.2021, respectiv 3805/703/17.05.2021, cu excepția situației când 
localitatea intră în carantină.

Art. 4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Botoșani, prezenta hotărâre se aduce la cunoștința Inspectoratului 
Școlar Județean Botoșani, tuturor membrilor și consultanților Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Botoșani precum și Unitățile Administativ Teritoriale / 
Comitetelor Locale pentru Situații de Ur O^feomunelor Dersca și Viișoara, care vor 
avea obligativitatea punerii în aplicare feb^form competențelor.

PREȘEDINTEI (J.o// BOTOȘANI
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Anexa 1

Situația privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ din județul Botoșani, 
avizate de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Sănătate Publică Botoșani, cu privire la 

modalitatea de desfășurare a cursurilor începând cu data de 17 iunie 2021

Nr. Crt. UAT Localitate Denumire Mediul Statut Scenariu

1 DERSCA DERSCA
ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE 
IORGA" DERSCA

RURAL Cu personalitate juridică Scenariul 1

2 DERSCA DERSCA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM
NORMAL NR. 1 DERSCA

RURAL Arondată Scenariul 1

3 VIIȘOARA VIIȘOARA
ȘCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE 
BRANDZA" VIIȘOARA

RURAL Cu personalitate juridică Scenariul 2

4 VIIȘOARA CUZA VODĂ
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM
NORMAL NR. 2 CUZA-VODA
VIIȘOARA

RURAL Arondată Scenariul 2

5 VIIȘOARA VIIȘOARA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL NR 1 VIIȘOARA

RURAL Arondată Scenariul 2

6 VIIȘOARA VIIȘOARA MICĂ
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM
NORMAL NR. 3 VIIȘOARA MICĂ

RURAL Arondată Scenariul 2

Director Executiv,
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