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CATRE, 

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BUZAU 

 

INFORMARE 

Privind stadiul actual al pregatirii din punct de vedere igienico-sanitar al a  unităţilor 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor de pe raza judetului Buzau 

an scolar 2018-2019 

Activitatea de autorizare sanitara a unitatilor prescolare si scolare desfasurata de Directia de 

Sanatate Publica Buzau este reglementata prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Autorizatia sanitara de functionare a unitatilor de invatamant se 

elibereaza in baza declaratiei pe proprie raspundere, act prin care conducatorul unitatii isi asuma 

conformarea la normele legale de igiena prevazute in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1955/1995 a 

unitatii ( gradinita, scoala, liceu), pe care o conduce. 

Autorizatia  sanitara nu este supusa procedurii de vizare anuala si este valabila atata timp cat nu 

se modifica structura functionala, precum si conditiile igienico-sanitare prevazute de legislatia in 

vigoare.  

Supravegherea respectarii conditiilor igienico sanitare de catre Directia de Sanatate Publica 

Buzau se face anual, in baza unei actiuni temeatice de control, coordonata, planificata si procedurata de 

Ministerul Sanatatii. 

Situatia autorizarii sanitare a  unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi 

tinerilor de pe raza judetului Buzau, in august 2018, se prezinta astfel: 

 



- In evidentele Directiei de Sanatate Publica Buzau sunt inregistrate, in total, 576 

unitati pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de stat si private, 

in care sunt incluse urmatoarele categorii: crese si alte unități de educație timpurie, 

unități de învățământ preșcolar – gradinite cu program prelungit si gradinite cu 

program normal, unități de învățământ școlar  - scoli generale, licee, grupuri 

scolare, unități de învățământ special, unități de învățământ superior internate si 

cantine scolare.  

- Din 576 unitati aflate in evidenta, 516 unitati detin autorizatie sanitara de 

functionare, iar 60 unitati sunt neautorizate (10,41%) 

- Din 60 unitati de invatamant neautorizate, toate sunt de stat, 9 unitati din mediul 

urban si si 51 unitati din mediul rural.  

Redam in tabele datele defalcate pe tipuri de unitati si pe mediu de rezidenta: 

 

 



 

 

 

 

 

 

TIP UNITATE 

URBAN 

2018 AUGUST 

 

TOTAL UNITATI AUTORIZATE 

SANITAR 

IGIENIC 

NEAUTORIZATE 

SANITAR IGIENIC 

STAT  PRIVAT STAT PRIVAT STAT PRIVAT 

Crese si alte unități de 

educație timpurie  

8 0 7 0 1 0 

Unități de învățământ 
preșcolar – gradinite cu 

program prelungit 

18 2 17 2 1 0 

Unități de învățământ 
preșcolar – gradinite cu 

program normal  

27 2 23 2 4 0 

Unități de învățământ 
școlar  - scoli generale  

26 0 24 0 2 

  

0 

Unități de învățământ 
școlar – licee si grupuri 

scolare 

25 1 25 1 0 0 

Unități de învățământ 
special  

4 0 4 0 0 0 

Unități de învățământ 
postliceal 

4 0 4 0 0 0 

Internate scolare 9 0 8 0 1  

 

0 

Cantine scolare 7 0 7 0 0 0 

Unități de învățământ 
superior 

3 0 3 0 0 0 

TOTAL 131 5 122 5 9 0 

TOTAL  136 127 9 



 

 

 

 

 

 

TIP  

UNITATE 

RURAL  

2018 AUGUST 

 

TOTAL 

UNITATI 

 

 AUTORIZATE 

SANITAR 

IGIENIC 

 NEAUTORIZATE 

SANITAR IGIENIC 

STAT  PRIVAT STAT PRIVAT STAT PRIVAT 

Crese si alte unități de 

educație timpurie  

1 0 1 0 0 0 

Unități de învățământ 
preșcolar – gradinite cu 

program prelungit 

1 1 1 1 0 0 

Unități de învățământ 
preșcolar – gradinite cu 

program normal  

193 0 170 0 23 0 

Unități de învățământ 
școlar  - scoli generale  

235 0 207 0 28 0 

Unități de învățământ 
școlar – licee si grupuri 

scolare 

6 0 6 0 0 0 

Unități de învățământ 
special  

0 0 0 0 0 0 

Unități de învățământ 
postliceal 

0 0 0 0 0 0 

Internate scolare 2 0 2 0 0 0 

Cantine scolare 1 0 1 0 0 0 

Unități de învățământ 
superior 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 439 1 388 1 51 0 

TOTAL  440 389 5 



Situatia unitatilor de invatamant neautorizate, se prezinta in august 2018 astfel: 

Municipiul Buzau 

1. Gradinita cu program normal nr.5 Str Victoriei 73 - Spatii subdimensionate, iluminat 

natural necorespunzator, curte comuna cu scoala nr. 6 ”G-ral Gr. Bastan” 

2. Gradinita cu program normal nr 6, Str Unirii bl.19 H- Spatiu amenajat la parter de 

bloc, subdimensionat, necorespunzator, circuite intersectate 

3. Gradinita cu program normal nr 15 Bdul Stadionului - Spatiu amenajat la parter de 

bloc, subdimensionat, necorespunzator, circuite intersectate 

Oras Nehoiu 

1. Cresa – functioneaza in aceeasi cladire cu gradinita, spatii subdimensionate, fara 

circuite functionale 

2. Gradinita cu program prelungit”Micul print”  – functioneaza in aceeasi cladire cu 

cresa, spatii subdimensionate, fara circuite functionale 

3. Gradinita cu program normal  ”Floare de colt” – functioneaza cu o grupa de copii in 

incinta gradinitei cu program prelungit ”Micul print”   

Ambele cladiri sunt cuprinse in program de reabilitare de cativa ani.  

 

Comuna Sahateni 

1. Scoala Gimnaziala Vintileanca- cladire veche cu peretii ,pavimentul, tamplaria si 

grupul sanitar degradate  

2. Scoala Primara Gageni- unitate reabilitata cu intrare comuna elevi si prescolari;este 

alimentata cu apa dintr-un foraj propriu, nu a solicitatat autorizare sanitara pentru 

sursa de apa.  

Comuna Viperesti 

1. Scoala Primara Rusavatu- paviment degradat,la data controlului se desfasurau lucrari 

de inlocuire a acestuia.Aprovizionarea cu apa se face din fantana publica in recipient 

de mica capacitate. Grupul sanitar consta dintr-o latrina simpla cu o singura cabina, 

fara posibilitatea de igienizare a mainilor dupa utilizare.  

Comuna Cislau 

1. Gradinita cu Program Normal sat Buda Craciunesti- neautorizata sanitar, spatiul unde 

se desfasoara activitatea gradinitei ( o grupa ) fara sistem de aprovizionare cu apa, fara 

grupuri sanitare,copii avand acces in spatiul centrului de zi.  

Comuna Lopatari 

1. Scoala l-Vlll- sat Luncile- neautorizata, nu a mai functionat in anii anteriori, dar la 

data verificarilor ( august 2018), erau in curs de desfasurare lucrari de reabilitare. Fara 

sursa de apa.  

Comuna Manzalesti 

1. Gradinita cu Program Normal sat Trestioara- igienizarea spatiului nefinalizata la data 

verificarii (august 2018). 

2. Scoala Primara sat Ciresu- neautorizata, in curs de finalizare a lucrarilor de reabilitare. 



3. Scoala Primara sat Jgheab- neautorizata, in curs de finalizare a lucrarilor de reabilitare. 

Fara aprovizionare cu apa potabila. Pentru aprovizionare cu apa se va monta un 

hidrofor, statia de apa fiind amplasata mai jos decat unitatea scolara.  

Comuna Movila Banului 

1. GPN Movila Banului- functioneaza intr-o locatie a caminului cultural, Se afla in curs 

de constructie o noua locatie, cu finalizare in anul urmator. 

2. Scoala Gimnaziala Limpezis- recent reabilitata, dar ineautorizata, nu au depus 

documentatia.   Sursa proprie de apa potabila neautorizata . 

3. Scoala Gimnaziala Movila Banului - neautorizata, reabilitare aflata in curs de 

finalizare.  

 

Unitati de invatamant, aflate in evidentele noastre ca neautorizate deoarece nu au sursa de apa 

potabila: 

- Gradinita cu program normal sat Bratilesti, comuna Braiesti  

- Gradinita cu program normal sat Pietroiu, comuna Buda 

- Gradinita cu program normal nr. 2 comuna Grebanu 

- Gradinita cu program normal comuna Odaile 

- Gradinita cu program normal sat Valea Salciilor, comuna Tisau 

- Scoala gimnaziala  I-VIII Margaritesti, comuna Margaritesti 

- Şcoala primara I-IV Jgheab, comuna Minzalesti 

- Şcoala  primara  I-IV Plavăţu, comuna Minzalesti 

- Şcoala primara I-IV Buştea ,comuna Minzalesti 

- Şcoala gimnaziala I-VIII Odăile, comuna Odaile 

- Şcoala primara I-IV Begu,comuna Panatau  

- Şcoala gimnaziala  I-VIII  Sibiciu De Sus, oras Patirlagele 

- Şcoala primara I-IV Budrea, comu comuna Racoviteni  

- Scoala primara  I-IV Valea Larga,comuna  Sarulesti 

- Şcoala primara I-IV Ruşavăţ,comuna Viperesti 

Ca si in anii anteriori, la inceputul lunii august, Directia de Sanatate Publica Buzau a reamintit 

primariilor obligatia remedierii deficientelor aparute in unitatile de copii precum si  asigurarea 

apei potabile din surse autorizate sanitar si monitorizate permanent.   

Prin adresa nr 4803/3.08.2017 si adresa nr. 4018/02.08.2018, Directia de Sanatate Publica 

Buzau a solicitat fiecarei primarii controlul potabilitatii apei din colectivitatile de copii pana la 

inceputul anului scolar.    



Referitor la asigurarea apei potabile in unitatile de invatamant, prevederile art. 7 din Ordinul 

Ministerului Sanatatii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor  prevede urmatoarele: 

 

”    (3) În vestibulul grupurilor sanitare, în spaţiile de recreaţie (interioare sau exterioare), 
ateliere şcolare, laboratoare, săli de mese, săli de educaţie fizică şcolară se vor amenaja 
surse de apă potabilă cu jet ascendent şi chiuvete - lavoare pentru spălarea mâinilor. 
 
    (4) Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apă 
potabilă, conducerile unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor 
vor asigura amenajarea de surse proprii de apă (controlate periodic din punct de vedere al 
potabilităţii) şi de reţele de distribuţie a apei potabile în unitatea respectivă. 
 
    În mod excepţional şi până la realizarea unor astfel de reţele se vor monta recipiente care 
să asigure minimum 3 - 4 l/elev/tură pentru spălatul mâinilor înainte de servirea gustării şi 
după folosirea grupurilor sanitare. 
 
    (5) În lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unităţile sunt obligate să-şi 
prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea reziduurilor fecaloid-
menajere şi a apelor uzate, care se vor executa şi se vor exploata astfel încât să nu producă 
poluarea solului, a apelor şi a aerului. 
 
    Aceste instalaţii vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, evitându-se depăşirea 
capacităţii. Distanţa minimă a haznalelor vidanjabile va fi de 10 m de cea mai apropiată 
clădire a unităţii de copii sau de tineri. Pentru reziduurile menajere se vor amenaja ghene 
betonate, prevăzute cu hidrant şi sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul 
alimentar.” 
 
Unitati de invatamant , aflate in evidentele noastre ca neautorizate  deoarece  nu au  solicitat 

autorizarea, DSP  Buzau  a notificat unitatatile de invatamant pentru depunerea 

documentatiei.    

- Gradinita cu program normal sat Buda, comuna Cislau 

- Gradinita cu program normal sat Ghergheasa,comuna Ghergheasa 

- Gradinita cu program normal sat Trestioara, comuna Minzalesti 

- Gradinita cu program normal sat Vintileanca, comuna Sahateni 

- Şcoala gimnazialaI-VIII Valea Parului,comuna Beceni 

- Şcoala gimnaziala I-VIII Brăieşti, comuna Braiesti 

- Scoala gimnaziala I-VIII Brătileşti, comuna Braiesti 

- Şcoala primara I-IV Goideşti, comuna Braiesti 

- Scoala Gen Lunca Priporului Nehoiasu, oras Nehoiu 

- Scoala primara I-IV sat Costomiru, comuna Pardosi 

Unitati de invatamant aflate in evidentele noastre ca neautorizate  care sunt inchise, in 

conservare 



- Gradinita cu program normal sat Carpiniştea, comuna Beceni 

- Gradinita cu program normal Nr. 2 sat Fundeni, comuna Zarnesti 

- Şcoala primara I-IV sat Carpiniştea, comuna Beceni 

- Şcoala primara I-IV sat Cioranca,comuna  Movila Banului 

Unitati scolare aflate in evidentele noastre ca fiind in curs de reabilitare 

- Gradinita cu program normal sat Gura badicului, comuna Minzalesti 

- Gradinita cu program normal sat Movila Banului, comuna Movila Banului 

- Gradinita cu program normal nr.2 sat Amara,Comuna Balta Alba 

- Şcoala gimnaziala  I-VIII sat Dimiana, comuna Beceni 

- Şcoala  gimnaziala I-VIII  Luncile (Malul Roşu), comuna Lopatari 

- Şcoala  primara I-IV sat Cireşu, comuna Minzalesti 

- Scoala gimnaziala  I-VIII Scutelnici, comuna Scutelnici 

- Scoala gimnaziala  I-VIII sat Dedulesti, comuna Topliceni- aflata in curs de 

reabilitare din 2008 

Se vor efectua controale tematice in timpul anului scolar 2018-2019, iar pentru 

neconformitatile constatate  au fost acordate masuri si termene de remediere a deficientelor, 

care se vor verifica cu ocazia recontroalelor.  

Cu respect, 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

JR. UNGUREANU CRISTINA 
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