
MIN1STERUL AFACERILOR 1NTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ  

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ. 
AL JUDE ULUI GALAŢI 

110T~A NR. 722 
din data de 26.10.2020 

privind măsurile adoptate 1n cadrul şedinţei extraordinare de lucru a 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Galaţi 

Având in vedere: 
- asigurarea măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă  determinăte de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 
- prevederile Hotărârii de Guvem nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind pretungirea stărli de 

alertă  pe teritoriul Romdniei Ineepdnd cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilol 
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 in cadrul unităţilorfinstitutillor de invăţămjult în condiţti de siguranţă  epidemiologică  
pentru prevenirea imbolnăvirilor Cif virusul SARS-CoV-2; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi cotnbaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterkare 

- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulle 2020 privind instituirea unor măsuri 1n domeniul 
sănătăţii publice 1n situaţit de risc epidendologic şi bklogic; 

- adresele DSP Galati nr. 23170,. 23171, 23172 şi 23173 din 26.10.2020 privind avizarea 
reluării cursurilor şcolare 1n unităti de Invăţământ; 

măsurile dispuse prin Hotătirea Grupujui de Suport Ţelmico Stiintific nr. 71 din 
26.10.2020; 

- 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 1n dorneniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 
in temeiul capitolului HJ Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 382 din 

09.10.2020 privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţecm pentru Situaţii de Urgenţă  şi a 
Regulamentului privind organizarea, atribuţige şi funcţionarea CJSU, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Galaţi 
adoptă  unnătoarea hotărAre: 

Art. 1 Se aprobă  Incepând cu data de 27.10.2020 reluarea cursurilor şcolare în scenariul 

II (GALBEN) de funcţionare pentru clasa a X1-a B din cadrul unităţii delnvăţământ Colegiul 

lyational "Alexandru loan Cuza" Str. Saturn nr. 26, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi. 

Art. 2 Se aprobă  incepând cu data de 27.10.2020 reluarea cursurilor şcolareln scenariul 

II (GALBEN) de funcţionare pentru clasa a 	B din cadrul unităţii de Invăţărnânt Scoala 

Gimnaziala "Elena Doatnna" Str. Costache Racovita nr. 24B, municipiul Tecuci, judeţul 

Art. 3 Se aprobă  Incepănd cu data de 27.10.2020 reluarea cursurilor şcolare ln scenariul 

II (GALBEN) de funcţionare pentru clasa a VI-a B din cadrul unităţii de Invăţământ Scoala 

Ginmaziala "Grigore Hagiu" str. Eremia Origomscu nr, 27, ora,ş  Tg.Bujor, judeţul Galaţi. 



Art. 4 Se aprobă incepând cu data de 27.10.2020 reluarea cursurilor şcolare in scenariul 
II (GALBEN) de fimeţionare pentru elasa a II-a B din cadrul unităţii de invăţământ Scoala 

Ginuraziala Nr. 1, comuna Matca, judeţul Galaţi. 
Art. 5 Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va comunica prezenta hotărăre instituţiilor 

de invăţământ prevăzute la articolele nr. 1 şi 4. 
Art. 6 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Galaţi va aduce la cunoştinţă prezenta hotărtire membrilor CJSU şi instituţiilor 
interesate. 

PRE 	TELE 
Comitetului Judeţean pent Situaţii cle.Ur ţă Galaţi 


