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HOTĂRÂREA NR. 800 

din data de 06.11.2020 

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. 24102, 24103, 24109 și 24117 din 05.11.2020, respective adresele 

nr. 24156, 24155, 24153, 24154 și 24152 din 06.11.2020 privind propunerea de reluare / 

suspendare a activității didactice în unități de învăţământ; 

 - măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico - Științific nr. 82 din 

06.11.2020; 

- 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. 561 din 

04.11.2020 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 aprobă începând cu data de 07.11.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcționare pentru clasa a VIII-a din cadrul unității de 

învățământ Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" Str. Brăilei nr. 161B, 

municipiul Galați,  județul Galați. 

Art. 2 Se aprobă începând cu data de 07.11.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcționare pentru clasa a VII-a A din cadrul unității de 



învățământ Școala Gimnazială Nr. 12 "Miron Costin" Str. Alba Iulia nr. 1-2, 

municipiul Galați,  județul Galați. 

Art. 3 Se aprobă începând cu data de 07.11.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcționare pentru clasa a III-a D din cadrul unității de 

învățământ Școala Gimnaziala Nr. 29 Str. Strungarilor nr. 7A, municipiul Galați,  

județul Galați. 

Art. 4 Se aprobă începând cu data de 07.11.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcționare pentru clasa a IV-a B din cadrul unității de 

învățământ Școala Gimnaziala "Dimitrie Sturdza" Str. 1 Decembrie 1918 nr. 26, 

municipiul Tecuci,  județul Galați. 

Art. 5 Se aprobă începând cu data de 07.11.2020 reluarea cursurilor școlare în 

scenariul II (GALBEN) de funcționare pentru clasa a VI-a B din cadrul unității de 

învățământ Școala Gimnaziala Nr. 1 comuna Foltești,  județul Galați. 

Art. 6 Se suspendă până la data de 13.11.2020 activitatea didactică ce 

presupune prezenţa fizică a elevilor pentru întreaga unitate de învățământ Colegiul 

Național "Calistrat Hogaș" Str. C. Racoviță nr. 20, municipiul Tecuci, județul 

Galați. 

Art. 7 Se suspendă activitatea didactică ce presupune prezenţa fizică a elevilor 

claselor a X-a D și a XII-a E până la data de 10.11.2020, respectiv a clasei a VII-a 

până la data de 12.11.2020 din cadrul unității de învățământ Liceul Teoretic 

"Dunărea" Str. Oltului nr. 24, municipiul Galați, județul Galați. 

Art. 8 Se suspendă până la data de 17.11.2020 activitatea didactică în unitatea 

de învățământ Grădinița cu Program Prelungit "Nanny", str. Mihai Bravu nr. 8, 

municipiul Galați,  județul Galați. 

Art. 9 Se suspendă până la data de 13.11.2020 activitatea didactică ce 

presupune prezenţa fizică a elevilor claselor a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a din 

cadrul unității de învățământ Liceul Tehnologic Nr. 1 str. Stefan cel Mare nr. 247,  

comuna Cudalbi, județul Galați. 

Art. 10 Continuitatea activității școlare în unitățile de învățământ prevăzute la 

art. 6 - 9 va fi asigurată în sistem online. 



Art. 11 Inspectoratul Școlar Județean Galați va comunica prezenta hotărâre 

instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 1 - 9. 

Art. 12 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 


