
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 18 

din data de 11.02.2022 

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 art. 7 alin. (2) din Ordinul comun MEC nr. 5338 din 01.10.2021 și MS nr. 1082 din 01.10.2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, cu modificările ulterioare; 

- prevederile OUG  nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din 

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă; 

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

de risc epidemiologic şi biologic; 

  - adresa nr. 702 din 11.02.2022 a Colegiului Național ”Costache Negri” strada Brăilei nr. 34, municipiul Galați, județul 

Galați privind solicitarea avizului de reluare a cursurilor cu prezență fizică în unitatea de învățământ; 

 - adresa nr. 701 din 11.02.2022 a Colegiului Național ”Costache Negri” strada Brăilei nr. 34, municipiul Galați, județul 

Galați privind avizul ISJ Galați de reluare a cursurilor cu prezență fizică în unitatea de învățământ; 

 - avizul DSP Galați nr. 3624 din 11.02.2021 privind reluarea cursurilor cu prezență fizică pentru elevii din cadrul 

Colegiului Național ”Costache Negri” strada Brăilei nr. 34, municipiul Galați, județul Galați; 

 - adresa nr. 251 din 11.02.2022 a Școlii Gimnaziale "Ștefan cel Mare" Str. Constructorilor nr.9, municipiul Galați, 

județul Galați privind solicitarea avizului de reluare a cursurilor cu prezență fizică în unitatea de învățământ; 

 - adresa nr. 253 din 11.02.2022 a Școlii Gimnaziale "Ștefan cel Mare" Str. Constructorilor nr.9, municipiul Galați, 

județul Galați privind avizul ISJ Galați de reluare a cursurilor cu prezență fizică în unitatea de învățământ; 

 - avizul DSP Galați nr. 3645 din 11.02.2021 privind reluarea cursurilor cu prezență fizică pentru elevii din cadrul Școlii 

Gimnaziale "Ștefan cel Mare" Str. Constructorilor nr.9, municipiul Galați, județul Galați; 

 - adresa nr. 331 din 11.02.2022 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Slivna, județul Galați privind solicitarea avizului de reluare 

a cursurilor cu prezență fizică la Grădinița cu Program Normal din sat Pleșa, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Slivna; 

 - adresa nr. 329 din 11.02.2022 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Slivna, județul Galați, avizată de ISJ Galați pentru reluarea 

cursurilor cu prezență fizică la Grădinița cu Program Normal din sat Pleșa, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Slivna; 

 - avizul DSP Galați nr. 3659 din 11.02.2022 privind reluarea cursurilor pentru preșcolarii din cadrul Grădiniței cu 

Program Normal din sat Pleșa, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Slivna;  

  - măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico - Științific nr. 9 din 11.02.2022; 

 - 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. 36 din 26.01.2021 privind 

actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU Galați, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

 Art. 1 Începând cu data de 14.02.2022, se aprobă reluarea activității 

didactice ce presupune prezența fizică la nivelul următoarelor unități de 

învățământ: 

  - Colegiul Național ”Costache Negri” din municipiul Galați, județul Galați. 

  - Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din municipiul Galați, județul Galați. 



 

 

 - Grădinița cu Program Normal din sat Pleșa, structura a Școlii Gimnaziale 

nr. 1 Slivna, județul Galați. 

 Art. 2 Organizarea activității în cadrul unităților de învățământ prevăzute la 

articolul 1 se va realiza cu respectarea Ordinul comun MEC nr. 5338 din 

01.10.2021 și MS nr. 1082 din 01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2, cu completările și modificările ulterioare. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 11.02.2022 ora 

18.00. 

Art. 4 Inspectoratul Școlar Județean Galați va aduce la cunoștință prezenta 

hotărâre instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 1. 

Art. 5 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 

Gabriel - Aurelian PANAITESCU 

 

 

 

 

 

 


