
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 726 

din data de 27.10.2020 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   

Având în vedere: 

- asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19; 

- prevederile Ordinului  nr. 5.487 din 31 august 2020 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; 

  - prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 

- adresele DSP Galați nr. 23200, 23201 și 23195 din 26.10.2020, 22803 din 20.10.2020, 

23272, 23273, 23313 și 23314 din 27.10.2020 privind propunerea de suspendare a activității 

didactice în unități de învăţământ; 

 - adresele DSP Galați nr. 23274 și 23275 din 27.10.2020 privind avizarea reluării cursurilor 

școlare  în unități de învăţământ;  

 - măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico - Științific nr. 74 din 

27.10.2020; 

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 

1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 382 din 

09.10.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și a 

Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1 Se suspendă până la data de 06.11.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor pentru clasa a VIII-a din cadrul unității de învățământ Colegiul 

National "Mihail Kogalniceanu" Str. Brailei nr. 161B, municipiul Galați, județul Galați. 

Art. 2 Se suspendă până la data de 02.11.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor pentru clasa a X-a C din cadrul unității de învățământ Colegiul de 



Industrie Alimentara "Elena Doamna", str. Domneasca nr. 169, municipiul Galați, județul 

Galați. 

Art. 3 Se suspendă până la data de 04.11.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor din clasa a X-a H din cadrul unității de învățământ Liceul de Turism 

si Alimentatie "Dumitru Motoc"  Str. Milcov nr. 15, municipiul Galați,  județul Galați. 

Art. 4 Se suspendă până la data de 29.10.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor din clasa a X-a G (grupa care a avut contact cu profesorul COVID 

pozitiv) din cadrul unității de învățământ Colegiul National "Vasile Alecsandri" Str. N. 

Balcescu nr. 41, municipiul Galați,  județul Galați. 

Art. 5 Se suspendă până la data de 05.11.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor din clasele a V-a A (o grupă), a V-a B (o grupă),  a VI-a B (o 

grupă), a VII-a B (o grupă), a VIII-a B (o grupă), a IX-a A (o grupă),  a IX-a D (o grupă),      

a IX-a E (o grupă) și a X-a D (o grupă)   din cadrul unității de învățământ Colegiul National 

"Vasile Alecsandri" Str. N. Balcescu nr. 41, municipiul Galați,  județul Galați. 

Art. 6 Se suspendă până la data de 06.11.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor din clasele a V-a A (o grupă), a VI-a A (o grupă),  a VI-a B (o 

grupă), a VII-a A (o grupă), a VII-a B (o grupă), a VIII-a A (o grupă) și a VIII-a B (o grupă)   

din cadrul unității de învățământ Scoala Gimnaziala Nr. 5 Str. Gorunului nr.6B, municipiul 

Galați,  județul Galați. 

Art. 7 Se suspendă până la data de 06.11.2020 activitatea didactică ce impune 

prezenţa fizică a elevilor din clasa a VI-a B din cadrul unității de învățământ Scoala 

Gimnaziala Nr. 1 comuna Foltesti,  județul Galați. 

Art. 8 Se prelungește până la data de 06.11.2020 suspendarea activității didactice ce 

impune prezenţa fizică a elevilor pentru unitatea de învățământ Colegiul National "Costache 

Negri" Str.Brailei nr.134, municipiul Galați, județul Galați. 

Art. 9 Se aprobă începând cu data de 28.10.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcţionare pentru  clasa a IX-a D (grupa care a avut cursuri față 

în față)  din cadrul unității de învăţământ Colegiul National "Calistrat Hogas" Str. C. 

Racovita nr. 20, municipiul Tecuci,  județul Galați. 

Art. 10 Se aprobă începând cu data de 28.10.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcţionare pentru  clasa a VII-a A (Școala Gimnazială nr. 2)       

din cadrul unității de învăţământ Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" comuna Tudor 

Vladimirescu,  județul Galați. 



Art. 11  Continuitatea activității școlare în unitățile / clasele enumerate la art. 1 - 8 va 

fi asigurată în sistem online. 

Art. 12 Inspectoratul Școlar Județean Galați va comunica prezenta hotărâre 

instituțiilor de învățământ prevăzute la articolele nr. 1 și 10. 

Art. 13 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Galaţi va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU şi instituţiilor 

interesate. 

 

 

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

PREFECT 

Eugen HRISTACHE 


