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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE' 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATH DE URGENTA 
AL JUDETULUI GALATI 

HOTARAREA NR. 97 
din data de 31.08.2020 

privind masurile adoptate in cadrul edintei extraordinare de lucru a 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 

Avand in vedere: 
- Hotarfirea de Guvern nr. 668 din 14.08.2020 privind prelungirea sterrii de alertel pe 

ertoriul Romeiniei inceplind cu data de 16 august 2020, precum fi stabilirea meisurilor care se 
pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COV1D-19 
- Hotararea CNSSU nr. 43 din 27.08.2020 privind stabilirea unor miisuri in domeniul 

änátãfii publice; 
- Hotarfirea C.TSU Galati nr. 91 din 15.08.2020; 

prevederile art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind 
Sistemul National de Management al Situatillor de Urgentel, aprobatA prin Legea nr. 15 din 
28.02.2005, cu completarile si modificarile ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. d) si art. 10 din &tar-  area 
'auvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
structura organizatorica, atributille, functionarea si dotarea comitetelor ci centrelor operative 
pentru situatii de urgentei, 

- prevederilor Legii nr.136 din 18.03.2020 privind instituirea unor meisuri in domeniul 
5einatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic; 

- adresa DSP Galati nr. 18631 din 31.08.2020; 
- masurile dispuse prin HotArarea Grupului de Suport Tehnico - Stiintific nr. 39 din 

31.08.2020; 
- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de rise. 
In temeiul capitolului III Art. 6 aim. (6) din Regulamentul privind organizarea, atributiile ci 

iiinctionarea Comitetului Jzidetean pentru Situatii de Urgentei aprobat prin Ordinul Prefectului 
:udetului Galati nr. 338 / 28.08.2020, 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 
adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1 (1) incepand cu data de 01.09.2020 se reiau activitatile cu publicul ale 

operatorilor economici care desfawara activitAti de .  preparare, cornercializare 

consum al produselor alimentare iJsau bauturilor alcoolice i nealcoolice, de tipul 

restaurantelor i cafenelelor, in interiorul cladirilor. 

(2) Programul de lucru al operatorilor economici prevazuti la aim. (1) 

Tu boate incepe inainte de orele 06.00 §i pu se poate prelungi dupd orele 24.00, 
f!' 

ultima comanda putAnd Ii preluata cel tarziu la orele 23.00. 



(3) Operatorii economici mentionati la alin. (1) vor respecta obligatiile 

stabilite prin ordin comun al ministnilui sanatAtii i ministrului economiei, energiei si 

mediului de afaceti. 

Art. 2 incepand cu data de 01.09.2020, se aprobd la nivelul judetului Galati 

deschiderea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 

altor unitati de cazare, doar pentu clientii ca.zati In unitatile de cazare. 

Art. 3 Prevedetile articolului 3 din Hoar:area nr. 91 a C.1 .SU Galati din data de 

15.08.2020, se modified si va avea urmdtorul continut: 

" (1) incepand cu data de 01.09.2020, se aproba la nivelul judetului Galati 

desfasurarea activitá,tii Cu public-ul a operatorilor economici licentia# In domeniul 

jocurilor de noroc, cu respectarea obligaflulor stabilite prin ordin comun al 

ministrului sánatàflisi ministrzi;ui economiei, energiei i mediului de ctfaceri. " 

Art. 4 incepand cu data de 01.09.2020, se aprobd la nivelul judetului Galati 

organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/ workshopuri pentru 

adulti, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor fmantate din fonduri europene, 

cu un numdz de participanti de maximum 50 de persoane in interior si de maximum 

100 de persoane In exterior, cu respectarea normelor de sindtate publica stabilite in 

ordinul ministrului sandtAtii. 

Art. 5 Se mentine mAsura privind susnendarea activitAtii cluburilor, 

discotecilor si a barurilor In interionil clddirilor. 

Art. 6 (1) incepand cii data de 01.09.2020 la nivelul judetului Galati activitatile 

iastitutiilor muzeale, a bibliotecilor, librArlilor, cinematografelor, studiourilor ae 

productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor 

populare, de and si de meserii, precum i evenimentele culturale in aer liber se pot 

desfasura numai In conditiile stabilite prin ordinul cotnun al ministrului culturii si al 

ministrului 'sdnat4ii. 

(2) in conditiile am. (1), organizajea i desrawrarea activitAtii 

cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisd, t 'A a depAsi 

50 % din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile 

a cazurilor In judetul Galati este mai mic -a sau egala cu 1,511.000 de locuitori. 

(3) Organizarea §i desfasurarea spectac,olelor de tipul drive-in sunt 

permise numai dacd ocupantii %nut autovehicul sunt membrii aceleasi familii sau 

reprezinta grupuri de pana la 3 persoane, jar organizarea si desfIlurarea in aer libel -  a 



spectacolelor, concertelor, festivalurilor public& si private sau a alto r 	ir,ente 

culturale sunt perrnise numai Cu participarea a eel mult 500 de spectatori cu locuri pe 

scaune, elate la distantA de minimum 2 metri unu.I fata de celalait, precuin si cu 

puttarea mastii de protectie. 

Art. 7 incepand cu data de 01.09.2020, se aproba la nivelul judetului Galati 

redeschiderea locurilor de joaca pentru copii In aer liber, cu respectarea urmatoarelor 

mastri: 

efectuarea dezinfectiei de eel putin 2 on pe zi cu produse biocide avizate 

autorizate in acest scop; dezMfectia se va efectua dupa un program 

stabilit de care administratorul locurilor de joaca si in functie de 

progranul scolarilor; 

- dotarea cu dispens.er cu dezinfectant pentru maini actionat cu pedala / 

senzor; 

asigurarea unui ;lima adecvat de cosuri de gunoi Incbise cu capac 

actionat cu pedala, penfru colectarea selectiva a deseurilor; 

- se von prec.zai win afise, in mod clan, reptile specifice privin.d utilizarea 

locurilor de joaza. 

Art. 8 Toate celelalte masuri dispuse anterior rArnan In vigoare, pana la noi 

dispozitii. 

Art. 9 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judelean pentni Situatii 

de Urgenta Galati va aduce la cunostinta prezenta hotarare membrilor CJSU i 

institutiilor interesate. 
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