ROMÂNIA
JUDETUL CARAŞ-SEVERIN
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

Exemplar nr.____

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scenariilor de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul
Caraş-Severin începând cu data de 27.05.2021

Având în vedere prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile :
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
- HGR nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 699/67/2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
modificat şi completat prin Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr.
700/68/2021;
- Ordinului comun nr. 3235/93/2021, al Ministrului Educaţiei şi al Ministrului Sănătăţii, pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii
de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ținând cont de adresa Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr. 5668/26.05.2021 cu privire
la situaţia cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale la 1000
de locuitori, precum şi rata de incidenţă la 14 zile raportată la 1000 de locuitori conform Alerte ms.ro;
Analizând adresa nr.5430/26.05.2021 a Inspectoratului Școlar Judeţean Caraș-Severin, avizată de
către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, privind scenariul de funcționare pentru unităţile de
învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.
3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare,
În baza art. 2 şi art. 5 din Ordinul comun nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările
ulterioare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgență Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în
data de 26.05.2021,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1). În urma analizării scenariilor de funcționare propuse de către consiliile de administrație
ale unităţilor de învăţământ, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de
Sănătate Publică Caraş-Severin, se aprobă Scenariul 1 de funcţionare pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de la nivelul UAT Vărădia, judeţul Caraş-Severin, începând cu data de 27.05.2021.
(2). Scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin sunt
cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
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(3). Pentru celelalte unităţi de învăţământ de la nivelul UAT-urilor care nu sunt menţionate
la alin.(1) rămân valabile scenariile de funcţionare aprobate prin HCJSU Caraş-Severin nr.62/21.05.2021 şi
nr.64/24.05.2021.
Art.2. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura
pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în proximitatea unităţilor de învăţământ (pe o
distanţă de 50 m faţă de unitatea de învăţământ).
Art.3. Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin va pune la dispoziţia Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin situaţia epidemiologică de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în
vederea actualizării scenariilor de funcţionare ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de evoluţia
epidemiologică.
Art.4. În funcţie de situaţia epidemiologică, scenariile de funcţionare pentru fiecare unitate de
învăţământ din judeţul Caraş-Severin vor fi actualizate şi aprobate, conform prevederilor legale.
Art.5. (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail,
membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, UAT Vărădia şi altor instituţii în
drept.
(2). Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin va comunica fiecărei unităţi de învăţământ
scenariul aprobat prin prezenta Hotărâre.

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT
Cristian GÂFU

ÎNTOCMIT
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT
AL CJSU

Nr. 66
Data:26.05.2021
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Anexă la HCJSU nr.66/26.05.2021

Nr. crt.

COMUNA/ORAȘ

LOCALITATEA
UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

1

VĂRĂDIA

VĂRĂDIA

2

VĂRĂDIA

VĂRĂDIA

DENUMIRE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS FABIAN“
VĂRĂDIA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VĂRĂDIA

EXISTENȚĂ AVIZ

SCENARIU APROBAT
DIN 27.05.2021

RATA INCIDENȚEI
26.05.2021

ISJ

DSP

SCENARIUL 1

0,71

DA

DA

SCENARIUL 1

0,71

DA

DA

TOTAL UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

405

TOTAL CLUBURI ALE
COPIILOR, CLUBURI
SPORTIVE ȘI PALATUL
COPIILOR, din care:

4

- cu Scenariul 1
- cu Scenariul 2

319
86

cu Scenariul 1
cu Scenariul 2

4
0

x X x
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