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VERIFICAREA RESPECTARII NORMELOR DE IGIENA 

 SI A CONDITIILOR IGIENICO SANITARE DIN UNITATILE DE INVATAMANT 
PRESCOLAR SI SCOLAR  

 
 
 

 
 

 
I. Cadru legislativ 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Acte normative                                        Prevederi 

1. Ord. M.S. nr. 
1955/1995 

- interzicerea funcţionării unităţilor pentru copii şi tineri 
fără gard împrejmuitor al terenului aferent - Art3, alin.3 

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare prin 
respectarea numărului maxim de copii admişi în unităţile de 
antepreşcolari şi preşcolari sau într-o clasă pentru elevi în 
funcţie de normele specifice de cubaj şi de particularităţile 
tipului de unitate  - 

Art.5, alin 1, 
- dotarea cu mobilier va fi asigurată corespunzător 

vârstei şi dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor, având în 
vedere numărul acestora, caracterul activităţii şi destinaţia 
încăperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de 
către Ministerul Sănătăţii  - Art. 8, alin.1 

- asigurarea amenajării de surse proprii de apă 
(mediul rural) controlate periodic din punct de vedere  al 
potabilităţii şi de reţele de distribuţie a apei în unitatea 
respectivă. În mod excepţional şi până la realizarea unor 
astfel de reţele se vor monta recipiente care să asigure 
minimum 3 - 4l/elev/tură pentru spălatul mâinilor înainte de 
servirea gustării şi după folosirea grupurilor sanitare - Art. 7, 
alin. 4 

- grupurile sanitare pentru copii şi tineri vor fi separate 
de cele pentru personalul adult şi vor fi repartizate 
proporţional la fiecare palier. În unităţile pentru elevi şi 
studenţi acestea vor fi separate şi pe sexe  - Art. 7, alin. 2 
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 Obiectele sanitare pentru unităţile de antepreşcolari, 
preşcolari, elevi şi studenţi vor fi asigurate în conformitate cu 
reglementările în vigoare (tabel nr. 7 şi nr. 8). 
Dimensionarea, amplasarea şi adaptarea instalaţiilor 
sanitare se va realiza în raport cu vârsta copiilor şi a tinerilor. 
Distanţa minimă a haznalelor vidanjabile va fi de 10m de cea 
mai apropiată clădire a unităţii de învăţământ -   Art. 7, alin. 
1, alin. 5 

 - în internatele liceelor şi în căminele studenţeşti este 
permisă cazarea pe sexe, dar cu intrări şi paliere separate - 
Art. 4, alin. 6 

- dotarea blocului alimentar se va face conform Ord. 
M.S. 976/1998 şi se vor respecta circuitele funcţionale. Este 
obligatorie existenţa vestiarului filtru pentru personalul 
blocurilor alimentare; 

- platformele pentru colectarea reziduurilor vor fi 
amplasate la distanţa de minimum 10 m de clădirea unităţii -
Art. 20,  lit.f 

 
 

2. Ord. M.S. nr. 
119/2014 

- sursele de apă vor respecta normele de igienă –  
 Cap. II,CAP III,  Art.21- art.27 

 

3. HG 342/2013 Fântânile publice vor fi monitorizate de către autoritatea 
teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an - art. 50 

4. Legea nr. 

458/2002 
modificată şi 
completată cu 

Legea nr. 
311/2004 

 
- parametrii de calitate ai apei potabile –tabelele 1A şi 
tabelul 2. 

5. Ord. M.S. nr. 

1030/2009 
modificată şi 

completată cu 
Ord. M.S. 
nr.251/2012 şi 

Ord. M.S. 
1185/2012 

- autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe proprie 
răspundere Cap. II, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art.8. 

6. Ord. M.S. 

nr.1668/2011 
-  Cap.IV  Rolul unităţilor de invăţământ si al autoritatilor 
publice locale in asigurarea si in mentinerea starii de 
sanatate a elevilor  
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II. Situaţia autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ 
 

 
a) Centralizator (august 2018)   

  
 

 

         
 
 
     Situaţia autorizării pe tipuri de unităţi şi în funcţie de mediul de provenienţă ( urban/ 
rural) este prezentată în anexa 1. 

 
 
 

Situatia autorizarii unitatilor de invatamant din judetul Olt in intervalul 
2009-2018 se prezinta astfel: 
 
 
 

 

Anul Nr.  Total unitati de 
invatamant 

Nr. Total unitati 
autorizate 

Procent 

2018 512 363 70,89% 
2017 511 358 70,05% 
2016 517 408 78,91% 
2015 559 406 72,62% 
2014 563 389 69,09% 
2013 580 375 64,65% 
2012 599 387 64,60% 
2011 639 389 60,87% 
2010 636 308 48,42% 
2009 648 293 45,21% 

 

 
 

 

 
Anul 

 

Total 
unităţ

i 
judeţ 

 

Cu ASF Fără ASF 

Total 

ASF 

ASF ASF  cu  

plan  
 de 

conform
are 

Total 

neautoriza
te 

respinse n-au  solicitat 

ASF 

2018 512 363 363 - 149 146 3 

2017 511 358 358 - 153 150 3 
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Cu privire la numarul unitatilor scolare ce nu au indeplinit conditiile de 
acordare a ASF, datele analizate pentru intervalul mentionat arata urmatoarele: 
 
 
 
 
 
Anul  Nr.Total unitati 

de invatamant 
Nr.Total unitati 
neautorizate 

Din care 

Respinse Nu au 

solicitat 

2018 512 149 146 3(2,01%) 

2017 511 153 150 3(1,96) 

2016 517 109 105 4(3,66%) 

2015 559 153 148 5 ( 3,26%) 

2014 563 174 159 15(8,62%) 

2013 580 205 176 29(14,14%) 

2012 599 212 184 28(13,20%) 

2011 639 250 167 83(33,2%) 

2010 636 328 162 166(50,60%) 

2009 648 355 240 115(32,39%) 

 
 
 

 
 

   In anul scolar 2017-2018, prin biroul Igiena Scolara din cadrul Directiei 
de Sanatate Publica Olt au fost evaluate din punct de vedere al conditiilor 
igienico-sanitare , la cerere, un numar de 190 unitati  scolare din mediul urban 
si rural, rezultatul fiind acordarea a 40 Autorizatii Sanitare de Functionare si 
respingerea de la autorizare a  11 . De asemenea , au fost eliberate un numar 
de 87 notificari pentru proiectele de  amplasare, amenajare, construire  -unitati 
de invatamant. 
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b) Motivele neautorizării unităţilor de învăţământ 
 

Cauzele care determină neîncadrarea în exigenţele regulilor de funcţionare şi 
igienico-sanitare, necesare pentru acordarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare ( Ord. 
M.S. 1955/1995 ),  sunt: 

1. Lipsă sursă proprie de apă potabilă sau apă ce nu respectă parametrii 
de potabilitate ( microbiologici şi/sau fizico-chimici ) 

2. Clădiri având componente de construcţie deteriorate ( faţade, tavane, 
pereţi interiori, acoperişuri); 

3. Mobilier şcolar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta tinerilor 
aflaţi în pregătire; 

4. Iluminat natural şi / sau artificial necorespunzător; 
5. Microclimat necorespunzător in unitatea scolara; 
6. Grupuri sanitare necorespunzătoare (deteriorate, număr insuficient de 

cabine W.C., cabine W.C. pentru elevi neseparate pe sexe, lipsă grup 
sanitar personal didactic); 

7. Lipsa sistemului de canalizare sau existenţa unui sistem de canalizare 
necorespunzător; 

8. Lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide; 
9. Gard împrejmuitor incomplet sau inexistent. 

 
 

c) Monitorizarea calităţii apei potabile din sursele care aprovizionează 
unităţile de învăţământ   
 

Situaţia aprovizionării cu apă pentru unităţile de învăţământ respinse se 
prezintă astfel: 

 
Centralizator (august 2018) 

 
  

Nr. total unităţi 
neautorizate  

Nr. unităţi 
respinse 

                         Motive Nr. unităţi care nu 
au solicitat ASF Lipsă 

sursă 
apă 

Apă 

necorespun- 
zătoare 

Alte 
motive 

149 146 34 32 80 3 

 

Centralizator(august 2017) 
 
 

Nr. total unităţi 
neautorizate 

Nr. unităţi 
respinse 

Motive Nr. unităţi care 
nu au solicitat 
ASF 

Lipsă 
sursă 
apă 

Apă 
necorespun- 
zătoare 

Alte 
motive 

153 150 36 38 76 3 
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Situaţia pe tipuri de unităţi şi în funcţie de mediul de provenienţă ( urban/ 

rural) este prezentată în anexa 2. 

Ca o particularitate, pentru respingerile eliberate in anul scolar 2017-2018 
au predominat cauzele enumerate mai sus  la punctele 2-9, fapt ce reiese si din 
anexa 2 si detaliat din anexa 3 
 

 
 
Având în vedere că,  acordarea ASF pentru unităţile de învăţământ se 

face în baza declaraţiei pe proprie răspundere a conducătorului acesteia, fără 
posibilitate de vizare anuală , Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost informat cu 
privire la modalităţile de verificare a calităţii apei din sursele ce deservesc 

unităţile şcolare prin adresa nr. 5952/16.07.2018. 
 

 

 
III. Activitati de verificare a normelor de igiena prin Serviciul de control 

in Sanatate Publica(S.C.S.P.) din cadrul Directiei de Sanatate Publica 
Olt 
 

 

In conformitate cu Planul National de actiuni tematice de control al M.S., 
reprezentantii D.S.P.-S.C.S.P. Olt au efectuat in cursul anului scolar 2017-
2018 , controale  in unitatile de invatamant din mediul urban si rural pentru 
verificarea conditiilor igienico-sanitare si buna desfasurare a programului 
privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din 
invatamantul primar si gimnazial de stat si privat. 
 

           In cadrul acestora au fost efectuate 302 controale, dupa cum urmeaza: 
 
                     -unitati invatamant prescolar   =159; 

 -unitati invatamant primar, gimnazial si liceal =143; 
 
Toate actiunile s-au finalizat cu intocmirea de procese verbale cu 

mentionarea neconformitatilor constatate si acordarea de termene de 
remediere a acestora, dupa caz. 

 
In urma recontroalelor, pentru deficientele constatate s-au aplicat 13 

avertismente si 3 sanctiuni contraventionale in cuantum de 3 000 RON. 
  
 
 
 
 



DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA

A JUDEŢULUI OLT

Str. Crişan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon 0249-422 603 • 0249-418.517 • e-mail: . dspj.olt@rdslink.ro

 

IV. Concluzii. 
 
 

Din datele prezentate  se observa o mentinere a  numarului unitatilor de 
invatamant fara Autorizatie Sanitara de Functionare ( de la 150 in 2017, la 146 in 

2018) , dar in baza motivelor mentionate in Notificarile de respingere am constatat 
ca aproximativ 60% dintre acestea  se regasesc pe lista obiectivelor de investitii 
din cadrul PNDL 2015-2019 si 2017-2020 –Anexa 3. 

 
 

 
V.  Propuneri. 

 

 
1. Conform Ord. M.S. 1955/1995, există criterii diferite în evaluarea 

unităţilor de învăţământ preşcolar, comparativ cu unităţile de învăţământ şcolar. 
  Având în vedere existenţa în aceeaşi locaţie a celor două tipuri de 

activităţi, propunem găsirea, împreună cu I.Ş.J. şi Consiliile Locale, a unor soluţii 
viabile pentru organizarea corespunzătoare a grădiniţelor – structuri ale şcolii; în 
caz contrar grădiniţele nu pot obţine A.S.F., iar responsabilitatea funcţionării 
neautorizate revine I.Ş.J. Olt.   

 
2. O mai bună colaborare între  conducerile  unitatilor de invatamant si 

autoritatile publice locale în vederea  asigurării  conditiile igienico-sanitare de 
functionare privind organizarea si desfasurarea, in bune conditii, a activitatii 
instructiv-educative, in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 1955/1995 
pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea 
si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile ulterioare 

 
3. Solicitarea de notificări pentru construcţia de clădiri noi, destinate 

spaţiilor de învăţământ, pentru  reconstrucţia/reabilitarea precum si pentru 
modificari in structura functionala a celor existente  conform Ord. M.S. 
1030/2009, cât şi Ord. M.S. 1955/1995 – Art. 4, alin. 7 – 8.,  

    
4. Achitarea de către beneficiar a contravalorii serviciilor prestate cu ocazia 

evaluării  unităţilor de învăţământ ( eliberare buletin de analiză probă de apă  ) 
conform tarifelor stabilite de M.S. prin Ord. M. S. 1030/2009, modificat şi 
completat cu Ord. M.S. 251/2012 şi Ord M.S. 1185/2012.  
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