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COMUNICAT 

 

În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr. 459/23.08.2017, în perioada 

28.08-06.09.2017, au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman, de către 

echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi 

Inspectoratului Şcolar Județean în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru 

începerea, în bune condiţii, a anului şcolar 2017-2018. 

Controalele igienico-sanitare au vizat următoarele aspecte: 

- existența autorizației sanitare de funcționare; 

- starea clădirilor; 

- starea terenului pentru joacă sau sport; 

- starea spațiilor de învătământ; 

- starea de igienă a grupurilor sanitare; 

- modul de aprovizionare cu apă potabilă; 

- modul de colectare și evacuare a deșeurilor; 

- dotarea cu materiale și ustensile pentru  curățenie si dezinfecție. 

 

În urma acțiunii de verificare, situația se prezintă astfel: 

 Număr total unități școlare - 359 din care : 

- Licee - 20 din care : 

În mediul urban 16, autorizate 16 

În mediul rural 4,  autorizate 4 

- Școli - 135 din care : 

În mediul urban 25 , autorizate 25 



În mediul rural 110, autorizate 100, neautorizate 10 

- Grădinițe- 204 din care : 

În mediul urban 35, autorizate 35 

În mediul rural 169, autorizate 122, neautorizate 47 

 

Cauzele pentru care unitățile de învățământ nu au fost autorizate sunt: 

 Lipsa apei curente sau apă curentă nepotabilă; 

 Grupuri sanitare necorespunzătoare; 

 Nedepunerea documentației pentru autorizare.  

 

Având în vedere Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică aprobat pentru 

anul 2017, precum și atribuțiile Ministerului Sănătății pentru asigurarea activităților școlare în condiții 

igienico-sanitare corespunzătoare, Direcția de Sănătate Publică Teleorman va desfășura, în perioada 

12.09.2017-26.09.2017, acțiuni de control în cadrul cărora se vor verifica unitățile școlare neautorizate 

sanitar, precum și cele la care s-au depistat neconformități.  

 

 


