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HOTĂ.' RÂREA NR. 95 
din data de 12.02.2021 

privind măsurile adoptate in eadrul şedinţei extraordinare de lucru a 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

Având în vedere: 
asigurarea măsurilor de prevenire şi gestionare a situatiilor de urgentă determinate de manifestarea 

noului virus SARS:CoV-2; 
- prevederile Ordinului comun MS nr. 93 din 04.02.2021 şi MEC nr. 3235 din 04.02.2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilorlinstituţiilor de invăţămăn' t în condiţii de 
‹igurantă epiderniologică penint prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

prevederile Hotărăril de Guvern nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritorizd Romdrdei incep ănd CZ4 data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplăcă pe 
.lurata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efeciefor pandemiei de COV1D-.19; 

prevederile Legii nr. • 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi contbaterea efectelor 
pandendei de COVID-19, cu modificările ultertoare; 

prevederile OUG nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
5,12620 privind unele măsurt pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi 

pentru rnofficarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţil de telemuncă; 
prevederile Legii nr. 136 din 18 inlie 2020 privind instituirea unor măsuri fn domeniuI sănătăţit 

Publice în situaţii de risc epiderniologic şi biologic; 
situatia epidemiologică la nivelul localitătilor judetul Galaţi (adresa DSP Galaţi nr. 2860 din 

2.02.2021 privind Incidenta cazurilor de Imboinăvire cu SARS-CoV-2) la data de 12.02.2021; 
propunerea aprobării scenariilor de functionare pentru fiecare unitate de lnvătăm'ant, avizată de 

către DSP Galaţi cu nr. 2894 din 12.02.2021 şi ISJ Galaţi cu nr. 1023 din 12.02.2021; 
- măsurile dispuse prin Hotărărea Grupului de Suport Tehnico - Stiintifie nr. 34 din data de 

2.02.2021; 
prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

rgentă, aprobată cu modificări şi cornpletări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanta de Urgenţă n.r. 1/2014 
pri-vind unele măsuri in domeniul managementului situatiilor de urgentă; 

prevederile H.G. nr. 557/2016 privind rnanagementul tipurilor de rise, 
in tementi eapitolului III Art. 6 al1n. (6) din Ordinul Prefectului Judetului Galaţi nr. 36 din 

:6.01.2021 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CĂSU, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 
adoptă următoarea hotărăre: 

Art. 1 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / institutiile de 

invătământ existente la tfive1u1 unităţii administrativ te.ritoriale Teeuel, din judeţul 

alaţi, confonn Anexei nr. 1, parte integrantă 	prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 2 din Hotăr&ea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 
5 .02.2021 se modifică şi se inlocuieste cu Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre; • 



Art. 2 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile i instituţiile de 

invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Bălăbăneşti, din 

judeţul Galaţi, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 6 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre; 

Art. 3 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Băneasa, din judeţul 

Galaţi, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 9 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se inlocuieşte cu Anexa nr. 3 din prezenta hotărâre; 

Art. 4 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Bra niştea, din judetul 

Galaţi, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 11 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 4 din prezenta hotărâre; 

Art. 5 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Cavadineşti, din 

judeţul Galaţi, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 14 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică i se Inlocuieşte cu Anexa nr. 5 din prezenta hotărâre; 

Art. 6 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

invătământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Fundeni, din judeţul 

Galaţi, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 28 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 6 din prezenta hotărâre, 

Art. 7 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Gohor, din judeţul 

Galaţi, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 30 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 7 din prezenta hotărâre; 



Art. 8 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Piscu, din judeţul 

conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 45 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 
05.02.2021 se modifică şi se inlocuieşte cu Anexa nr. 8 din prezenta hotărâre; 

Art. 9 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Poiana, din judeţul 

Galaţi, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 46 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se inlocuieşte cu Anexa nr. 9 din prezenta hotărâre; 
Art. 10 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Rediu, din judeţul 

Galaţi, con form Anexei nr. 10, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 49 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 10 din prezenta hotărâre; 
Art. 11 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Slobozia Conachi, 

din judeţul Galaţi, conform Anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 52 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se inlocuieşte cu Anexa nr. 11 din prezenta hotărâre; 

Art. 12 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 
Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale Suceveni, din judeţul 
Galaţi, conform Anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Anexa nr. 55 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 12 din prezenta hotărâre; 

Art. 13 (1) Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile / instituţiile de 

Invăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale VIrlezi, din judeţul 

Galaţi, conform Anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
(2) Anexa nr. 64 din Hotărârea CJSU Galaţi nr. 82 din data de 

05.02.2021 se modifică şi se Inlocuieşte cu Anexa nr. 13 din prezenta hotărâre; 



Art. 14 Organizarea activităţii 1n cadrul unităţilor/instituţiilor de Invăţământ se 

va realiza cu respectarea Ordinului comun MS nr. 93 din 04.02.2021 .yi MEC nr. 3235 

din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activitătii in cadrul 

unitătilorlinstitutiilor de invătământ in conditii de sigurantă epidemiologică pentru 

prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 15 Prezenta hotărâre intră 1n vigoare Incepând cu data 15.02.2021. 
Art. 16 Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va aduce la cunoştinţă prezenta 

hotărâre tuturor unităţilor / instituţiilor de Invăţărnânt prevăzute 1n anexele 1 - 12. 
Art. 17 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 Sitţaţii de Urgenţă Galaţi 

PREFEC 
Eugen HRI CHE 



Anexa nr. 1 
la Hotărârea CJSU Galaţi nr. 95 din 12.02.2021 

Lista scenariilor de fimeţionare pentru unităţile iinstitiiţiile de invăţământ 

existente Ia nivelul unitătii administrativ teritoriak Tecuci 

UNITĂTI / INSTITUTII DE iNVĂTĂMÂNT DE STAT 

Nr.  . 
crt. 

Denumirea unitătii de învătământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unitătii de 
învătământ fara 

personalitate juridică 
(arondată) 

Scenariul de 
functionare 

1 
GRADINITA 	CU 	PROGRAM 	PRELUNGIT 
"PRICHINDEL" 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

2 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14, 
B-dul Victoriei nr.28-30 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

3 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	NR.13 
Str.Cocorasti nr.1 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

4 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 
Str.Republicii nr.7 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

5 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	NR.7 	Str.Elena 
Doamna nr.8 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

6 
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT 	NR.15 
Str.V.Alecsandri nr.2 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

7 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 
Str.Bradului nr.5 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

8 
SCOALA 	GImNAZIALA 	"ANGHEL 	RUGINA" 
Str.Tecuciul Nou nr.69 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

9 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	NR.11 
Str.Tecuciul Nou nr.69 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

10 
SCOALA 	GIMNAZIALA 	"GHEORGHE 
PETRASCU" Str.Alexandru Papadopol Calimah 
nr.15 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

11 

GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	"DUMBRAVA 
MINUNATA" 	Str.C.Hogas 
nr.16 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

12 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	NR.3, 	Str.1 
Dec.1918 nr. 26C 

Scenariul 2 
(GALBEN) 



Nr.  . 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii de 
invăţământ fara 

personalitate juridică 
(arondată) 

Scenariul de 
functionare 

13 
SCOALA 	GIMNAZIALA 	"ION 	PETROVICI" 
TECUCI Str.Unirii nr.6 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

14 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	NR.6, 	Str.Unirii 
nr.6 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

15 
SCOALA 	GIMNAZIALA 	"ELENA 	DOAMNA" 
Str.Costache Racovita nr.24B 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

16 
SCOALA 	GIMNAZIALA 	"STEFAN 	OCTAVIAN 
IOSIF" Str.Elena Doamna nr.52 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

17 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	"NEGHINITA" 
Str.Elena Doamna nr.8 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

18 
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" 
Str.Ana Ipatescu nr.35 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

19 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	"ALEGRETO" 
Str.Agricoia Cardas nr.9 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

20 
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 	NR.1, 	Str.1 
Dec.1918 nr.26C 

Scenariul 2 
 

(GALBEN) 
 

21 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE STURDZA" 
Str.1 Dec.1918 nr.26 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

22 SCOALA GIMNAZIALA "IORGU IORDAN" Str.1 
Dec.1918 nr.125 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

23 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI, 
B-dul Victoriei nr.12 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

24 
COLEGIUL 	NATIONAL 	"CALISTRAT 	HOGAS" 
Str.C.Racovita nr.20 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

25 
LICEUL 	TEHNOLOGIC 	"ELENA 	CARAGIANI" 
Str.C.Racovita nr.20 bis 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

26 
COLEGIUL 	NATIONAL DE AGRICULTURA SI 
ECONOMIE Str.1 Dec.1918 nr.107 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

27 
LICEUL 	TEHNOLOGIC 	"OVID 	CALEDONIU" 
Str.M.Basarab nr.11 

Scenariul 2 
(GALBEN) 

28 
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN 
PAUNESCU" Str.Victoriei nr.33 

Scenariul 2 
(GALBEN) 



UNITĂŢI / INSTITUŢII DE iNVĂŢĂMÂNT PRIVATE 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică de  

Scenariul 
 

functionare 

1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BENTHAL " Scenariul 2 
(GALBEN) 

2 SCOALA POSTLICEALA "CAROL DAVI1A " Scenariul 2 
(GALBEN) 

3 SCOM A POSTLICEALA "FEG EDUCATION" Scenariul 2 
(GALBEN) 

UNITĂŢI / INSTITUŢII DE iNVĂŢĂMÂNT CONEXE 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ 
fara personalitate juridică 

(arondată 

Scenariul 
de 

functionare 
1 CLUBUL COPIILOR str.Galati nr.15, 

Tecuci, te1.0236 811 420 
Scenariul 2 
(GALBEN) 

2  CLUBUL SPORTIV SCOLAR, str.Strandului 
nr.1 

Scenariul 2 
(GALBEN) 
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