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INSTITUȚIA PREFECTULUI  JUDEȚUL  MEHEDINȚI 
 
 
 

 

RAPORT DE CONTROL  
privind verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Mehedinţi pentru începerea anului școlar 2019-2020 
 

 
Prin Ordinului Prefectului nr. 183/14.08.2019 s-a constituit Comisia mixtă pentru 

verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinţi 
pentru începerea anului școlar 2019-2020. 
 Din componența echipei de verificare au făcut parte reprezentanți ai Instituției 
Prefectului, Inspectoratului Școlar Județean, Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Drobeta” și Inspectoratului de Poliție Județean 
Mehedinți.   
 
 
Controlul și-a propus a urmarii crearea premizelor necesare inceperii anului scolar în bune 
condiții în Judetul Mehedinti. Acesta pe lingă tematica propusa a avut rol de indrumare și 
consiliere pentru rezolvarea unor aspecte / probleme pe care le-au ridicat directorii 
unitatilor scolare. 
 
PERIOADA: Acțiunea de verificare s-a desfășura în perioada 19 -30 august.  
 
ASPECTE URMĂRITE:  
 

 Autorizația Sanitară de Funcționare(ASF) – demersuri pentru obţinere; 
 Executarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare, modernizare; 
 Executarea lucrărilor de igienizare și dezinfecție; 
 Existenţa şi starea igienico-sanitară grupurilor sanitare(exterioare/interioare 

localului) şi asigurarea cu apă potabilă; 
 Starea sălilor de clasă (igienizare, mobilier, paviment, iluminat, încălzire); 
 Gestionarea  reziduurilor  menajere  (rampă  amenajată,  mod  de  colectare  și  

evacuare  a acestora); 
 Asigurarea cu materiale de curățenie și dezinsecție; 
 Existența examenelor medicale pentru cadrele didactice și personalul de îngrijire; 
 Măsuri pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu si avizelor PSI; 
 Asigurarea cu combustibil solid/lichid pentru sezonul rece, starea 

sobelor/centralelor de încălzire – curăţarea coşurilor de fum; 
 Asigurarea mijloacelor de transport – microbuze şcolare (avize autorizații, stare 

tehnică I.T.P., R.C.A., Licenţă de transport,), marcarea staţiilor de îmbarcare-
debarcare elevi, afişarea programului şi rutei de transport, marcaje rutiere în 
apropierea unităţii şcolare; 
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 Măsuri privind siguranța în școli(supraveghere video, pază umană, sistem de 
alarmă, împrejmuire) – asigurare fonduri; 

 Asigurarea cu manuale școlare și rechizite; 
 Asigurarea locurilor de depozitarea a alimentelor – lapte şi produse lactate; 
 Alte probleme apărute pe parcursul controlului 

 
SCOPUL ACTIVIŢĂII: 

 Începerea si desfăşurarea în condiţii igienico-sanitare optime, pentru prevenirea 
apariţiei bolilor transmisibile, precum si pentru prevenirea sau agravarea bolilor 
cronice; 

 asigurarea unui climat optim de siguranță a utilizatorilor clădirilor de învățământ, 
atât cadre didactice, cât și elevi/copii preșcolari din unitățile de învățământ. 

 
Au fost verificate  166 locatii de invatamint din 59 de unități administrați-
teritoriale:  

 

Data  Traseu Unități verificate 

21.08.2019 Devesel - Burila Mare - 
Gîrla Mare - Vrata - 
Salcia - Obîrșia de 
Cîmp -Dîrvari 

Sc. Gimnazială Devesel; Șc. Primară Scăpău; 
Grădinița Bistreț. 
Burila Mare - Șc. Generală cu cls. I-VIII Burila Mare; 
Grădinița cu Program Normal Țigănaș; 
Sc. Gimnazială Gîrla Mare; Șc. Primară Gârla Mare. 
Șc. Gimnazială Vrata ( Șc. Primară Vrata; Grădinița 
Vrata; Șc. Cu cls. I-VIII Vrata). 
Șc. Gimnaziala Salcia; Sc. Primară Salcia; Grădinița 
Salcia. 
Șc. Gimnazială Obîrșia de Cîmp (grădinița în 
școală);   
Șc. Gimnazială Dîrvari; Grădinița Dîrvari; Șc. 
Gimnazială Gemeni; Grădinița Gemeni. 

22.08.2019 Tîmna - Dumbrava -
Bîcleș - Bălăcița 

Șc. Gimnazială Gheorghe Enescu; Școala Gimnazială 
Izvorălu;Șc. Primară Plopi; 
Șc. Gimnazială Dumbrava; Șc. Primară Albulești; 
Șc. (Gimnazială – mutată la Corzu) Bîcleș; Grădinița 
Corzu; Șc. Primară Smadovița; Șc. Primară Podu 
Grosului. 
Șc. Gimnazială Bălăcița; Grădinița Bălăcița; Șc. 
Primară Gvardinița;    

23.08.2019 Orșova - Eșelnița - 
Dubova - Svinița 

Șc. Gimnazială ”Pamfil Șeicaru”; Liceul ”Traian 
Lalescu”; Şcoala gimnazială “Petru Dumitriu”. 
Șc. Gimnazială Eșelnița; Grădinița Eșelnița. 
Șc. Primară Dubova; Șc. Gimnazială Eibenthal. 
Șc. Gimnazială Svinița. 

26.08.2019 Ilovița - Podeni - 
Cireșu - Breznița Ocol   

Șc. Gimnazială Ilovița; Grădinița Ilovița;Șc. Primară 
Bahna;Grădinița Bahna; 
Șc. Gimnazială Podeni; Șc. Gimnazială Cireșu; Șc. 
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Gimnazială Breznița-Ocol; Șc. Primară Jidoștița; Șc. 
Gimnazială Jidoștița; Șc. Primară Magheru. 
 

26.08.2019 Bîlvănești – Balta – 
Isverna –Ponoarele 

Șc. Gimnazială Bîlvănești; Șc. Primară Pîrlagele; Șc. 
Primară Șiroca-Godeanu 
Șc. Gimnazială Balta; 
Șc. Gimnazială Isverna; Șc. Primară Isverna; Șc. 
Primară Siliștea; 
Șc. Gimnazială Ponoarele; Șc. Primară Gărdăneasa; 
Șc. Primară Bîriacu 

27.08.2019 Malovăț – Florești - 
Broșteni - Corcova  

Șc. Gimnazială Malovăț; Șc. Primară Malovăț; 
Grădinița Malovăț; Grădinița Colibași. 
Șc. Gimnazială Florești; Șc. Primară Gârdoaia; Șc. 
Primară Copăcioasa; Șc. Gimnazială Zegujani. 
Șc.  Gimnazială Broșteni;; Grădinița Broșteni; Șc. 
Primară Luncșoara; Șc. Primară Lupșa de Sus; Șc. 
Primară Lupșa de Sus; 
Șc. Gimnazială Corcova; Grădinița Corcova; Șc. 
Gimnazială Jirov. 

27.08.2019 Jiana – Gogoșu – 
Pătulele – Gruia – 
Vînjuleț  

Șc. Gimnazială Jiana; Șc. Primară Jiana Mare; Șc. 
Gimnazială Jiana Veche; Șc. Primară Dănceu; Șc. 
Primară Cioroboreni. 
Șc. Gimnazială Gogoșu; Școala Primară Balta Verde; 
Șc. Primară Burila Mică. 
Șc. Gimnazială Pătulele; Grădinița Viașu; Grădinița 
Pătulele. 
Șc. Gimnazială Gruia; Grădinița Gruia; Șc. Primară 
Izvoare. 
Șc. Gimnazială Vînjuleț. 

28.08.2019 Căzănești – 
Husnicioara – Prunișor 
– Șimian 

Șc. Gimnazială Căzănești; Grădinița Severinești;  
Șc. Gimnazială Husnicioara; Șc. Primară Peri; Șc. 
Gimnazială Prunișor; Liceul Tehnologic ”Tudor 
Vladimirescu”; Șc. Gimnazială Șimian; Grădinița 
Șimian; Șc. Gimnazială Cerneți; Școala cu cls. I-IV 
Dedovița Nouă; 

28.08.2019 Obîrșia Cloșani - Baia 
de Aramă – Bala – 
Șovarna – Șișești – 
Ilovăț 

Șc. Gimnazială Obîrșia Cloșani; 
Colegiul Baia De Aramă; Șc. Primară Negoești; Șc. 
Primară Mărăsești; 
Șc. Gimnazială Bala; Școala Primară Iupca; Șc. 
Primară Bala De Sus; Șc. Primară Rudina; Șc. 
Primară Dîlma, Șc. Primară Comănești; Șc. 
Gimnazială Crianici; 
Șc. Gimnazială Șovarna; Grădinița Studina;  
Liceul Șișești; Școala Primară Șișești; Grădinița 
Șișești; Șc. Gimnazială Noapteșa;  
Șc. Gimnazială Ilovăț; 
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29.08.2019 Strehaia –Stângăceaua 
- Butoiești - Grozești 

Șc. Gimnazială Strehaia; Liceul Tehnologic ”Matei 
Basarab”; Grădinița cu program prelungit nr. 4 
Strehaia; GPN (normal) 1,2,3; 
Sc. Gimnazială Stângăceaua;  
Șc. Gimnazială Butoiești; GPN Jugastru, Gura 
Motrului, Pluta, Arginești, Buicești; Șc. Primară 
Țînțaru; 
Șc. Gimnazială Grozești; Șc. Primară Cîrceni.  

29.08.2019 Vînju –Mare – Corlățel 
- Pădina - Vlădaia  

Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu;  Șc. Gimnazială 
Vînju Mare; Șc. Primară Nicolae Bălcescu; 
Șc. Profesională Corlățel (și localul de școala 
profesională din Valea Anilor); 
Șc. Primară Pădina Mare; 
Șc. Gimnazială Vlădaia; Șc. Primară Almăjel. 

30.09.2019 Strehaia  - Voloiac – 
Breznița Motru – Greci 

Șc. Primară Ciochiuța; Șc. Gimnazială ”Dumitru 
Bodin”  Comanda;  
Șc. Gimnazială Voloiac; 
Șc. Gimnazială Breznița Motru; 
Șc. Gimnazială Greci; Școala Primară Bîltanele.   

30.09.2019 Cujmir – Vînători –
Braniștea – Punghina – 
Oprișor 

Liceul Teoretic Cujmir; GNP Cujmiru Mic; Șc. 
Gimnazială Aurora. 
Șc. Gimnazială Vânători;  
Șc. Gimnazială Braniștea; GPN Goanța; Șc. 
Gimnazială Punghina; Șc. Primara Recea; Șc. 
Gimnazială Oprișor. 

 
 
 

Detaliat activitățile  se prezintă astfel: 
 

1. Existenta autorizaţiei sanitare de funcţionare - existenta soluţiilor de aprovizionare cu 
apa potabila (acolo unde exista autorizaţii aprobate pe propria răspundere) 

 
La nivelul județului Mehedinți  din  numărul de  locatii  de învățământ verificate s-au , 
constat următoarele deficiențe: 
 
1.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRADINIȚA DEVESEL  - reabilitare/modernizare  pe Programul 
PNDL; 
2.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA SCĂPĂU – deține  ASF școala, instalații sanitare 
defecte la grupul sanitar băieți (fără racord la apă, robineți defecți,neigienizat, wc-uri 
turcești ruginite); 
3.   GRĂDINIȚA BISTREȚU- reabilitare/ modernizare pe Programul PNDL ; 
4.   ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA BURILA MARE – nu dețin ASF, racordate la 
sistemul de alimentare cu apă al localității(apă nepotabilă), grupuri sanitare neigienizate, 
mobilier vechi la grădiniță; 
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5.   GRĂDINIȚA ȚIGĂNAȘ – nu deține ASF, reabilitatata pe Programul PNDL, împrejmuită 
parțial, exteriorul clădirii prezintă parțial fisuri; 
6.    ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GÎRLA MARE  - dețin ASF, mobilier vechi; 
7.   ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRLA MARE – deține ASF, racord la sistemul de alimentare cu   
apă în școală(chiuvete și arteziene hol-parțial vopsite), grupuri sanitare în curte fără racord 
la alimentare cu apă urmând a se realiza in incinta grupuri sanitare, în baza Hotărârii 
363/2019; 
8.   ȘCOALA PRIMARĂ VRATA – nu deține ASF, fără racord la sistem de alimentare cu apă, 
grupurile sanitare în curtea școlii(neigienizate, cu tencuiala parțial căzută, acoperiș parțial 
deteriorat, fără țigle), curtea nu este curat întreținută; 
9.    GRĂDINIȚă VRATA –deține ASF, racord la apă, la grupul sanitar din incinta există 
parțial infiltrații pe perete; 
10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA – nu deține ASF, racordată la rețeaua localității(apă 
nepotabilă), acoperiș parțial deteriorat( infiltrații apă),grup sanitar în școală(cabine wc fără 
uși); 
11. ȘCOALA PRIMARĂ SALCIA – nu deține ASF, racordată la sistemul de alimentare cu 
apă(apă nepotabilă) și canal, grupuri sanitare în incinta școlii nefuncționale iar cele din 
curtea școlii cu wc- uri turcești ruginite, fără apă, împrejmuire parțială; 
12. GRĂDINIȚA SALCIA – nu deține ASF, racordată la sistemul de alimentare cu apă al 
localității(apă nepotabilă), instalații sanitare defecte(chiuvete,wc-uri), wc-uri fără capace. 
13.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRVARI –nu deține ASF, la grupul sanitar parter parțial 
instalații sanitare defecte (baterie defectă chiuvetă , 2 wc-uri funcționale din 4), fără gard; 
14.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENI – nu deține ASF,grup sanitar in scoala racordat la apa, 
deține împrejmuire parțială; 
15.  GRĂDINIȚA GEMENI – nu deține ASF, mobilier vechi, sursă proprie de apă, grup 
sanitar in incinta școlii; 
16.  ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA  OBÎRȘIA DE CÎMP –nu deține ASF, grupuri 
sanitare în incinta școlii neracordate la fosă septică, instalații sanitare parțial funcționale, 
nu se asigura substanțe dezinfectante; 
17.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA TÎMNA – nu dețîn ASF, fără racord la apă, 
exteriorul clădirii parțial deteriorat, scară la intrare în școală parțial deteriorată, grupuri 
sanitare în curte comune școală/grădiniță – clădire cu tencuiala deteriorată, cabine wc fără 
uși, cale de acces spre grupul sanitar cu iarbă. În prelungirea unității de învățământ se 
execută lucrări de reabilitare/modernizare prin Programul PNDL; 
18.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVORĂLU – nu deține ASF, nu este racordată la sursă de apă, 
grupuri sanitare în curte - clădire cu tencuiala căzută(exită grup sanitar nou în curte 
neracordat la apă – robinet cu apă în curtea școlii) , neigienizata, nu există cale acces elevi 
spre grupul sanitar, scară ieșire elevi deteriorată; 
19.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA PLOPI – nu dețin ASF,nu se asigura alimentare cu 
apă în localitate, grup sanitar în curtea școlii nevidanjat, neigienizat, nu se asigura cale de 
acces din școală spre grupul sanitar;pe holul de intrare parțial igrasie pe plafon, acoperiș 
deteriorat, mobilier vechi. În unitate se efectuează lucrări de reabilitare/modernizare 
grupuri sanitare în școală prin Programul PNDL. 
20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA DUMBRAVA – nu dețin ASF, racord la sistemul de 
alimentare cu apă, împrejmuire parțială, grupuri sanitare în curte noi,nefuncționale 
(instalații sanitare defecte) utilizandu-se cele vechi neigienizate; 
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21.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA ALBULEȘTI– lucrări de reabilitare/modernizare pe 
Programul PNDL, racord la apă/canal neefectuat, iluminat neasigurat, obiectiv 
nereceptionat; 
22.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÎCLEȘ- lucrări de reabilitare /modernizare pe Programul PNDL; 
23.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA CORZU – fără ASF, fără racord la sistem de 
alimentare cu apă, împrejmuire parțială, grupuri sanitare neigienizate; 
24.  ȘCOALA PRIMARĂ SMADOVIȚA –fără ASF, cu racord la apă, grupuri sanitare fără apă, 
unitatea de ivatamant nu are gard; 
25.  ȘCOALA PRIMARĂ PODU GROSULUI- nu deține ASF, nu racord la apă, grupuri sanitare 
în curte; 
26.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GVARDENIȚA-  nu dețin ASF, există racord la apă, 
grupurile sanitare din incinta unității nefuncționale ca urmare a neracordării la fosă septică, 
cele din curtea școlii sunt nefuncționale instalațiile sanitare(obiecte sanitare defecte), 
împrejmuirea unității se realizează parțial; 
27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCIȚA –nu deține ASF, acoperiș deteriorat, săli de clasa la 
etajul I, prezintă infiltrații pe plafon, grupuri sanitare în curte , parțial funcționale, 
neigienizata clădirea, urmează să între în reabilitare/modernizare pe Programul PNDL; 
28. GRĂDINIȚA BĂLĂCIȚA – nu deține ASF, racordată la apă, grupuri sanitare în incinta; 
29. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAMFIL ȘEICARU ORȘOVA – deține ASF, la grupurile sanitare 
instalațiile sanitare sunt parțial funcționale( baterii defecte la chiuvete ,bazine wc parțial 
ruginite); 
30. LICEUL TRAIAN LALESCU ORȘOVA – deține ASF, săli de clasa cu parchet vechi și uși 
parțial deteriorate, unitatea având accesat un Proiect POR de înlocuire a acestora; 
31. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA DUBOVA – deține ASF școala, grupuri sanitare în 
incinta școlii, parțial funcționale( instalații sanitare defecte), încălzire cu sobe cu lemne, 
sobele nu au fost verificate; 
32. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA SVINIȚA – deține ASF școala, holul unității 
prezintă fisuri, grupurile sanitare situate în incinta unității de învățământ, comune 
școală/grădiniță sunt parțial deteriorate( faianță cu fisuri, pereți cu tencuiala căzută, 
neigienizate )– unitatea este cuprinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL. 
33. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚăA BÎLVANESTI – deține ASF școala, racord la apă 
în școală(2 chiuvete pe hol), neasigurandu-se apă fiind defecte pompele la instalația de 
apă a localității; grupurile sanitare parțial funcționale( cabine wc cu tencuiala deteriorată, 
parțial fără uși, obiecte sanitare sparte), scări acces grup sanitar deteriorată, săli de clasa 
cu linoleum deteriorat.Unitatea este cuprinsă în Planul de reabilitare pe Hotărârea 
363/2019; 
34.  ȘCOALA PRIMARĂ PÎRLAGELE – nu deține ASF, nu există sursă de apă, mobilier 
vechi,grupuri sanitare în curte necorespunzătoare(neigienizate); 
35. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA ȘIROCA- GODEANU – deține ASF școala, sursă 
proprie de apă, grup sanitar în incinta comun școală/grădiniță, încălzire cu sobe, 
neverificate, împrejmuire parțială, nu există poartă la intrare în unitate, nu se asigura 
substanțe dezinfectante și nu există un spațiu amenajat pentru depozitare alimente( 
frigider amplasat în cancelarie); 
36. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA BALTA – nu dețin ASF, se asigura apă în școală, 
nu la grădiniță, unitatea nu este împrejmuită în totalitate,acoperiș partial deteriorat( 
infiltrații într-o sala de clasa), grupuri sanitare comune școală/grădiniță, în curte cu racord 
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la apă dar nefuncționale instalațiile sanitare, clădirea școlii prezintă exteriorul  
deteriorat(tencuiala căzută).Grădiniță funcționează într-o clădire veche cu o sala de clasa 
neigienizata, fără sursă de apă; 
37.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVERNA – reabilitare/modernizare pe Programul PNDL; 
38.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA IZVERNA – fără ASF, racord la apă în școală și 
grădinițe (chiuvete pe hol), grupuri sanitare în curte neracordate la apă, încălzirea se face 
cu sobe cu lemne neverificate; 
39. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA SELIȘTEA – reabilitare/modernizare pe Programul 
PNDL; 
40. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA PONOARELE – deține ASF școala, racord la apă în 
școală, grupuri sanitare în curte racordate la apă(comune școală/grădiniță).Unitatea este 
cupriunsa în Planul de reabilitare pe Hotărârea 363/2019( construcție grupuri sanitare în 
incinta unității); 
41. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GĂRDĂNEASA – deține ASF școala, racord la apă în 
școală, grupuri sanitare în curte fără racord la apă, neigienizate, mobilier vechi, încălzire cu 
lemne - sobe neverificate.Unitatea este cuprinsă în proiectul de reabilitare pe Hotărârea 
363/2019(construcție grupuri sanitare în incinta unității); 
42. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA BÎRÎIACU – deține ASF școala, racod la apă în școală, 
grupuri sanitare fără racord la apă, comune școală/grădiniță.Unitatea este cuprinsă în 
proiectul de reabilitare pe Hotărârea 363/2019(construcție grupuri sanitare în incinta 
unității); 
43.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VINJULEȚ – deține ASF, racord la apă în școală și la grupurila 
sanitare din curte, stali de clasa cu parchet parțial deteriorat și mobilier vechi, clădirea 
școlii cu tencuiala parțial deteriorată; 
44.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA JIANA MARE – nu dețîn ASF, racord la apă, grup 
sanitar școală/grădiniță, racordat la apă; 
45. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA JIANA VECHE – dețin ASF , racordate la apă, 
grupuri sanitare în incinta racordate la apă. Într-o sala de clasa la școală funcționează  
impropriu o grupă de  CREȘă ( necorespunzător amplasată și fără să asigure o dotare 
corespunzatoare conform Ordinului MS nr 1955/1995 ) înființată prin PROIECT’’  ȘCOALĂ 
DUPĂ  SCOALA 2018/2021 – Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana’’, 
ca serviciu de prevenire a neglijarii copilului si asigurarea continuitatii  educatiei formale  
cu caracter preponderent educativ  
46.  GRĂDINIȚA DĂNCEU – nu deține ASF, nu s-a realizat racordul la sistemul de 
alimentare cu apă a unității( grupuri sanitare în incinta), imobil nou nereceptionat; 
47.   ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNCEU –deține ASF, racord la apă, grupuri sanitare cu racord 
la apă,săli de clasa cu mobilier vechi; 
48. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTULELE –nu deține ASF, nu există apă în școală, grupurile 
sanitare în curte (se asigura apă la spălător, obiectele sanitare fără racord la apă, sparte), 
cale acces de la școală la grupurile sanitare deteriorată.Unitatea este cuprinsă in Programul 
de reabilitare/modernizare PNDL; 
49. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚă PĂTULELE – nu dețîn ASF, grupul  sanitar racordat la 
apă,comun școală/grădiniță, sala de clasa cu infiltrații parțial, scară de acces din școală la 
grupul sanitar deteriorată(plăci gresie căzute); 
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50. GRĂDINIȚA VIAȘU –nu deține ASF,fără sursă de apă, grup sanitar în curte fără apă, 
cabine wc fără uși. Unitatea este cuprinsă în proiectul de reabilitare/modernizare pe 
Hotărârea 363/2019; 
51. GRĂDINIȚA PĂTULELE NR.1- fără ASF,cu racord la apă, grup sanitar racordat la apă, 
săli de clasa cu mobilier vechi, parchet vechi paviment deteriorat pe holul clădirii, imobil 
vechi.Unitatea este cuprinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL; 
52. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA – deține ASF, apă în școală, grupuri sanitare parțial 
racordate la apă(nefuncționale – instalații sanitare defecte), încălzire cu centrală proprie în 
săli de clasa(întreruptă încălzirea pe holurile școlii),săli de clasa neigienizate, cu mobilier 
vechi,uși murdare, clădire cu exterior parțial deteriorat; 
53.  ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GRUIA – fără ASF, racordată la apă, grup sanitar în 
incinta, imobil nou construit, nereceptionat, mobilier parțial achizitionat   (mese fără 
scaune, dulapuri neinstalate,table neinstalate); 
54. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA  IZVOARELE –nu dețin ASF,fără racord la apă,săli de 
clasa în școală și grădiniță cu infiltrații pe plafon(acoperis deteriorat), încălzire cu sobe – 
neverificate,mobilier vechi, grupuri sanitare în curte fără apă (comune școală/grădiniță), 
cale acces spre grupurile sanitare cu iarbă, nu se asigura substanțe dezinfectante; 
55. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOGOSU –deține ASF,racord la apă( nepotabilă)  în școală, 
grupuri sanitare în curte racordate la apă, săli de clasa cu mobilier vechi, cu pereți parțial 
deteriorați. Unitatea este cuprinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL; 
56. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA BURILA MICĂ – deține ASF școala,racored la apă 
(nepotabilă ) în școală și la grădiniță(la grupul sanitar), clădirea școlii cu exterior deteriorat,  
infiltrații în săli de clasa și pe hol, mobilier vechi,spațiul pentru alimente neigienizat, fără 
sursă de apă,grupuri sanitare pentru școală în curte cu racord la apă dar 
nefuncționale(instalații sanitare defecte) și un grup sanitar pe groapă simplă. Unitatea este 
prinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL; 
57.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂT –deține ASF, racord la apă, grup sanitar în școală 
racordat la apă ; în 2 săli de clasa mobilierul este amplasat necorespunzător, 
neasigurandu-se iluminat natural corespunzător; 
58. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA ȘOVARNA – nu dețin ASF,racord la apă (apă 
nepotabilă), grupurile sanitare racordate la apă (comune școală/grădiniță), 
neigienizate(tencuiala parțial căzută pe plafon) , calorifere parțial ruginite; 
59. GRĂDINIȚA STUDINA – fără ASF, fără apă, mobilier vechi,încălzire cu lemne(sobe 
neverificate), săli de clasa cu tencuiala parțial căzută, pereți pe hol cu infiltrații pe plafon, 
grup sanitar în curte , pe groapă simplă, cu acoperiș deteriorat; 
60. ȘCOALA GIMNAZIALĂ si GRĂDINIȚA DILMA –deține ASF școala, grupuri sanitare  în 
curte (racordate la apă chiuvetele, obiectele wc neracordate); 
61. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA COMĂNEȘTI – deține ASF școală, racord la 
apă,mobilier vechi; 
62. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRAINICI –deține ASF, grupuri sanitare în curte( racordate la 
apă chiuvetele , neracordate obiectele wc); 
63. ȘCOALA PRIMARA și GRĂDINIȚA RUDINA –deține ASFscoala, grupuri sanitare în curte 
(racord la apă chiuvetele, neracordate obiectele sanitare); 
64. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚă IUPCA – deține ASF școala, racord la apă , grupuri 
sanitare în curte(racordatae chiuvete, neracordate obiectele wc); 
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65. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA MĂRĂȘEȘTI –deține ASF școala, racord la apă, 
mobilier vechi, grupuri sanitare în curte cu racord la apă(instalații sanitare nefuncționale); 
66. ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRȘIA CLOȘANI –reabilitare /modernizare prin Programul 
PNDL; 
67. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZU, GRĂDINIȚA NR. 2 (o grupa) și GRĂDINIȚA NR. 
3 (în reabilitare) STREHAIA - fără ASF, apă nepotabilă, în corpul de clădire vechi școală, 
încălzire cu sobe – neverificate,la grupul sanitar grădiniță wc-uri turcești fără lanț de tras 
apă, curtea interioară neasfaltata; 
68. GRĂDINIȚA NR.2 STREHAIA( clădire PALATUL COPIILOR) – 2 grupe, fără ASF,racord la 
apă , grupuri sanitare în incintă(tencuiala parțial deteriorată), exteriorul clădirii prezintă 
infiltrații(burlane deteriorate), fără gard; 
69. GRĂDINIȚA NR. 1(clădire ANAF) STREHAIA – fără ASF, racord la apă, grupuri sanitare 
în incinta cu infiltrați pe plafon; 
70. LICEUL TEHNOLOGIC MATEI BASARAB STREHAIA și GRĂDINIȚă CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.4 STREHAIA( în reabilitare)- deține ASF liceul, racord la apă , grupuri 
sanitare în incinta(instalații sanitare defecte,faianță parțial căzută, lipsă capace wc, săli de 
clasa cu uși deteriorate, în Laboratorul de biologie mesele sunt placate cu faianță 
deteriorată, corpuri de iluminat cu apărători stropite de var și cu posibilitate de 
desprindere, scaune vechi, plafon pe hol cu infiltrații – acoperiș deteriorat, dozator de 
cafea amplasat pe holul școlii. În INTERNAT( nu deține ASF) la etajul I funcționează 4 săli 
de clasă cu mobilier vechi,parchet deteriorat, se asigura iluminat necorespunator(becuri 
lipsa, mobilier amplasat necorespunzător) și 2 grupe de grădiniță pe holul comun școală 
/grădiniță, grupuri sanitare comune. La etajul ÎI funcționează 2 dormitoare pentru elevi( 
într-un dormitor există paturi cu vopseaua deteriorată, mobilier vechi,deteriorat ,nu se 
asigură  huse pentru saltele (doar un burete), lenjeria este veche, nu se asigura spațiu 
corespunzător pentru depozitarea lenjeriei de pat, a cazarmamentului(depozitat în spațiu 
fără dulapuri împreună cu substanțele detergente și dezinfectante). SPĂLĂTORIA nu deține 
ASF, spălarea lenjeriei se realizează într-o încăpere dotată cu mașină de spălat automata, 
neasiguransu-se spațiu pentru călcararea acesteia și nici substante dezinfectante. La etajul 
II se află și 2 dormitoare pntru preșcolarii de la grădiniță cu program prelungit. Spațiul 
destinat păstrării lenjeriei și acazarmamentului de la grădiniță este depozitat identic cu cel 
de la liceu.CANTINĂ nu deține ASF, în sala de mese servesc masa elevii și preșcolarii, cu 
program orar. În sălile de clasa din corpul de clădire pentru ȘCOALA PROFESIONALĂ, 
mobilierul este vechi, scaunele sunt fără spătar, parchetul este deteriorat, nu se asigura 
grupuri sanitare pentru elevi,decât pentru cadrele didactice, utilizându-se cele din liceu, se     
asigură substanțe dezinfectante în cantități insuficiente, curtea interioară este 
deteriorata(neasfaltata);  
71. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA STÎNGĂCEAUA – fără ASF, racord la apă la 
grupurile sanitare în curte(instalații sanitare parțial funcționale, pereți cu tencuiala 
deteriorată, neigienizați), mobilier vechi la grădiniță; 
72. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTOIEȘTI- deține ASF, grupuri sanitare cu racord la 
apă(instalații sanitare parțial funcționale); 
73. GRĂDINIȚA ARGINEȘTI – nu deține ASF, racord la apă în grădiniță(chiuvete pe hol), 
grup sanitar în curte fără racord la apă; 
74. GRĂDINIȚA JUGASTRU –nu deține ASF, fără racord la apă, urmând instalarea unei 
chiuvete în școală, localitatea fiind racordată la sistem de alimentare cu apă, se efectuau 
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lucrări de igienizare reparații la acoperișul deteriorat; grupul sanitar vechi este pe groapă 
simplă, există grupuri sanitare noi fără racord la apă/fosă septică; 
75. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA ȚINȚARU – fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar 
în curte fără racord la apă, incalzie cu sobepe lemne(godin), mobilier vechi deteriorat; 
76. GRĂDINIȚA GURA MOTRULUI –fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără 
apă, mobilier vechi; 
77. GRĂDINIȚă BUICEȘTI – fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără apă, 
mobilier vechi; 
78. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA GROZEȘTI –fără ASF, racord la apă în incinta, 
clădire cu exterior deteriorat, săli de clasă neigienizate, parchet vechi, acoperiș deteriorat, 
infiltrații pe hol pe plafon, mobilier vechi,împrejmuire parțială, grupuri sanitare în curte fără 
racord la apă, nefuncționale(instalații sanitare defecte).Unitatea este cuprinsă în Program 
de reabilitare/modernizare prin PNDL; 
79. GRĂDINIȚA GROZEȘTI –fără ASF, cu racord la apă, grupuri sanitare racordate la apă la 
fiecare sală de grupă, împrejmuire parțială; 
80.  GRĂDINIȚA CÎRCENI – fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără apă; 
81. ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCENI –fără ASF, racord la apă în incinta, grup sanitar în curte 
fără apă asigurată(instalații sanitare defecte, wc-uri turcești ruginite), nu se asigura 
substante dezinfectante; 
82. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA CIOCHIUȚA – fără ASF, mobilier vechi(scaune), 
racord la apă(chiuvete pe hol), grupuri sanitare școală, în curte racordat la apă (instalații 
defecte, wc-uri turcești, bazine wc ruginite), neigienizate; la GRADINITA grupul sanitar se 
află în incintă(wc-uri turcești, bazine wc ruginite),cladire cu exterior parțial deteriorat( 
burlane deteriorate); 
83.ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA COMANDA – fără ASF,racord la apă(apă 
nepotabilă) grupuri sanitare în interior racordate la apă(comune școală/grădiniță), săli de 
clasa cu parchet deteriorat;la GRADINITA mobilier cu scaune cu vopsea patial deteriorată, 
împrejmuire parțială; 
84. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA VOLOIAC –fără ASF, fără racord la apă,acoperiș 
deteriorat, încălzire cu sobe, neverificate,mobilier cu scaune vechi, grupuri sanitare în curte 
cu groapă simplă, neigienizate, nevidanjate,săli de clasă neigienizate(pereți afumați de la 
sobe), săli de clasa cu infiltrații pe plafon(cl a V a și cl a VIIa),zidul din jurul ușilor 
scimbate, cu tencuiala căzută, clădire cu exterior deteriorat; 
85. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA GRECI(incinta școală) – cu ASF școală ,racord la 
apă în incinta(chiuvete pe hol), grup sanitar elevi în curte, fără racord la apă, grupul 
sanitar pentru cadre cu racord la apă ; 
86. GRĂDINIȚA GRECI - fără ASF, fără racord la apă, sala de clasă neigienizată, mobilier 
vechi, iluminat parțial(instalație defectă), se utilizează grupul sanitar din curtea Primăriei, 
grădinița aflându-se în curtea Primăriei Greci; 
87. GRĂDINIȚA BILTANELE – fără ASF, fără sursă de apă,încălzire cu sobă(neverificată), 
sala de clasa neigienizată ,mobilier vechi, împrejmuire parțială, grup sanitar în curte fără 
apă, groapă simplă neadecvate preșcolarilor; 
88. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ILOVIŢA – cu ASF, grup sanitar în incintă, fântană proprie; 
89. GRĂDINIŢA ILOVIŢA – cu ASF, grup sanitar în incintă, fântană proprie; 
90. ŞCOALA PRIMARĂ BAHNA ŞI GRADINIŢA în incintă – fară ASF, grup sanitar elevi în 
curte, fară racord la apă, groapă simplă,fară spaţiu lapte corn; 
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91.ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREŞU – cu ASF, grup sanitar în incintă, INTERNAT şi CANTINĂ 
cu ASF; 
92. ŞCOALA GIMNAZIALĂ PODENI ŞI GRADINIŢĂ în incintă – fară ASF, spaţiu lapte corn 
necorespunzator, imprejmuire parţială; 
93.ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREZNIŢA OCOL ŞI GRĂDINIŢA în incintă –  ASF, spaţiu lapte 
corn  improvizat –fară sursă de apă, grup sanitar elevi în curte cu racord la apă, îngheaţă 
iarna ; 
94. ŞCOALA PRIMARĂ JIDOŞTIŢA ŞI GRĂDINIŢA în incintă – fară ASF, spaţiu lapte corn  
improvizat –fara sursa de apă, grup sanitar elevi în curte neigenizat ; 
95.ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIDOŞTIŢA în  – fară ASF, spaţiu lapte corn  improvizat –fara 
sursa de apă, grup sanitar elevi  neigenizat ; 
96, ŞCOALA PRIMARĂ SI GRADINIŢĂ MAGHERU funcţionează în CĂMIN CULTURAL cladire 
veche  – fară ASF, spaţiu lapte corn  improvizat –fară sursa de apă, săli neigenizate grup 
sanitar elevi în curte  neigenizat ; 
97, ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALOVĂŢ  – cu ASF, grup sanitar în incintă; 
98, ŞCOALA PRIMARĂ SI GRADINIŢĂ MALOVĂŢ – cu ASF grup sanitar în incintă, nu este 
spaţiu laptele si cornul se distribuie zilnic de la Şcoala Coordonatoare cu microbuzul şcolar; 
99, ŞCOALA PRIMARĂ COLIBAŞ – funcţionează doar o clasa de a IV, grup sanitar în 
incintă, nu este spaţiu laptele si cornul se distribuie zilnic de la Şcoala Coordonatoare cu 
microbuzul şcolar; 
100. ŞCOALA GIMNAZIALĂ FLOREŞTI SI GRADINIŢĂ  – cu ASF, grup sanitar în incintă; 
101. ŞCOALA PRIMARĂ SI GRADINIŢĂ GĂRDOAIA – cu ASF, grup sanitar în curte ne 
racordat la sursa de apă, spaţiu lapte si corn fară sursă de apă ; 
102.ŞCOALA PRIMARĂ SI GRADINIŢĂ COPĂCIOASA – cu ASF, grup sanitar în curte  
racordat la sursa de apă,îngheaţă iarna ; 
102. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZEGUJANI  – cu ASF, clădire neigenizată, grup sanitar în 
incintă; 
103ŞCOALA PRIMARĂ SI GRADINIŢĂ ZEGUJANI – cu ASF, clădire neigenizată, grup sanitar 
în curte 
104. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BROŞTENI  – cu ASF grup sanitar în curte; 
105. GRADINIŢĂ  BROŞTENI fară ASF funcţionează in caminul cultural; 
106. ŞCOALA PRIMARĂ LUNCŞOARA SI GRADINIŢĂ  – cu ASF, grup sanitar în incintă; 
107. ŞCOALA PRIMARĂ LUPŞA DE JOS SI GRADINIŢĂ  – fară ASF,apă nepotabilă, grup   
sanitar în incintă; 
108. ŞCOALA PRIMARĂ LUPŞA DE SUS SI GRADINIŢĂ  – fară ASF,apă nepotabilă, grup 
sanitar în exterior, fară spaţiu lapte corn; 
109.ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORCOVA SI GRADINIŢĂ  – cu ASF, grup sanitar în curte; 
110. ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIROV  – cu ASF, grup sanitar în incintă; 
111.ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂZĂNEŞTI SI GRADINIŢĂ  – fară ASF, grup sanitar în 
curte,intră in reabilitare PNDL; 
112.GRADINIŢĂ SEVERINEŞTI  – fară ASF, nu are apă potabilă, grup sanitar în curte; 
113.ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERNEŢI  – cu ASF, grup sanitar în incintă, spaţiu lapte corn 
fară sursă de apă; 
114.ŞCOALA PRIMARĂ SI GRADINIŢĂ DEDOVIŢA – fară ASF, grup sanitar în curte  
neigenizat, fară spaţiu lapte corn ; 
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115.ŞCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA SI GRADINIŢĂ  – fară ASF, grup sanitar în curte, 
a inceput lucrări de reabilitare PNDL; 
116.ŞCOALA PRIMARĂ PERI– cu ASF, grup sanitar în curte ,îngheaţa iarna,lapte corn fară 
sursă de apă ; 
117.ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRUNIŞOR SI GRADINIŢĂ– cu ASF, grup sanitar în curte  
neigenizat, săli de clasă igienizate parţial,  spaţiu lapte corn fară sursă de apă; 
118.LICEUL SIMIAN – cu ASF, grup sanitar in incintă, INTERNAT şi CANTINĂ cu ASF; 
119.ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIMIAN   – cu ASF, grup sanitar în incintă, a inceput lucrări de 
reabilitare PNDL 95% ; 
120. GRĂDINIŢĂ  SIMIAN   – cu ASF, grup sanitar în incintă ; 
121. LICEUL VICTOR GOMOIU VÎNJU MARE – cu ASF, grup sanitar în exterior; 
122.ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÎNJU MARE SI GRADINIŢĂ– cu ASF, grup sanitar în incintă şi în 
curte  igenizate; 
123.ŞCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU SI GRĂDINITĂ– cu ASF, grup sanitar în curte 
,îngheaţă iarna ; 
124.ŞCOALA PROFESIONALĂ CORLĂŢEL– cu ASF, grup sanitar în curte  igenizat,au început 
lucrările la cel nou, clase cu miros de mucegai, spaţiu lapte corn necorespunzator se intră 
din altă sală; 
125. GRĂDINIŢĂ CORLĂŢEL   – cu ASF, grup sanitar în experior, curte parţial imprejmuită, 
spaţiu lapte- corn nu există  ; 
126. ŞCOALA PROFESIONALĂ VALEA ANILOR– cu ASF, grup sanitar în curte  
neigenizat,clădire neigenizată ; 
127. ŞCOALA PRIMARĂ PĂDINA MARE – fară ASF, grup sanitar în incinta, clădire 
neigenizată ; 
128. ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDAIA SI GRADINIŢĂ– fară ASF,apă nepotabilă, grup sanitar 
în incintă, mobilier învechit,împrejmuire parţială; 
129.GRĂDINIŢĂ ALMĂJEL   – cu ASF, grup sanitar în incintă, curte parţial imprejmuită ;  
130.LICEUL CUJMIR – cu ASF, grup sanitar în exterior; 
131.GRĂDINIŢĂ CUJMIR   – cu ASF, grup sanitar în incintă, funcţionează si o clasă    
pregătitoare, spaţiu lapte- corn nu există  ; 
132.GRĂDINIŢĂ CUJMIRU MIC  – fară ASF, spaţiu lapte- corn nu există, se distribuie zilnic 
de la Şcoala Coordonatoare cu microbuzul şcolar; 
133.ŞCOALA GIMNAZIALĂ AURORA– fară ASF, se lucrează la acoperiş; 
134.ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÎNĂTORI– cu ASF, spaţiu lapte- corn necorespunzător, mobilier 
degradat; 
135.GRĂDINIŢĂ VÎNĂTORI  – fară ASF, spaţiu lapte- corn nu există, se distribuie zilnic de 
la Şcoala Coordonatoare; 
136.ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRANIŞTEA – cu ASF, grup sanitar in curte racordat la sursă de 
apă, îngheaţă iarna; 
 
137.GRĂDINIŢĂ BRANIŞTEA  – cu ASF, spaţiu  
Lapte - corn nu există, se distribuie zilnic de la Şcoala Coordonatoare, grup sanitar în 
incintă; 
138.GRĂDINIŢĂ GOANŢA  – fară ASF, spaţiu lapte- corn nu există, se distribuie zilnic de la 
Şcoala Coordonatoare, grup sanitar în curte ; 
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139.ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUNGHINA– cu ASF, grup sanitar in curte fară sursă de apă, 
mobilier degradat, GRADINIŢĂ în incintă fară ASF, spaţiu lapte- corn fară sursă de apă ; 
140.ŞCOALA PRIMARĂ RECEA SI GRADINIŢĂ– cu ASF, GRADINIŢĂ în incintă fară ASF; 
141.ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPIŞOR SI GRADINIŢĂ– fară ASF, fară sursă de apă, grup 
sanitar în curte  neigenizat, săli de clasă igienizate parţial,  spaţiu lapte- corn fară sursă de 
apă. 
Se concluzioneaza ca din total locatiilor verificate 135 unitati nu dețin autorizație sanitara 
de funcționare urmind ca DSP Mehedinti sa intensifice  acțiunile în vederea obtinerii 
acesteia.     
 

S-a solicitat  remedierea deficiențelor constatate pâna la inceperea noului anului 
școlar: 

Repararea instalațiilor sanitare defecte, vopsirea obiectelor sanitare ruginite 
racordarea la apă a grupurilor sanitare (care au fost racordate,dar s-au spart țevile din 
cauza înghetului) și  racordarea la fosă septică și vidanjarea foselor septice; 

Aprovizionarea cu cantități suficiente de substanțe detergente și dezinfectante; 
Efectuarea operațiunilor de curățenie dezinfecție, dezinsecție și deratizate; 
Verificarea sobelor și asigurarea racordurilor caloriferelor la centrala termică in 

vederea asigurarii confortului termic în unitățile de învâțământ ; 
 
Asigurarea iluminatului natural si artificial corespunzător în sălile de clasa, 

amplasarea corespunzătoare a mobilierului în vederea asigurării unui iluminat natural; 
 
Efectuarea controlului medical periodic de către personalul angajat ( coform HG 

357/2007) și absolvirea cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă de 
personalul de curățenie și cel care distribuie alimente (conform Ordinului MS 
1225/5031/2003 ; 

Asigurare condițiilor corespunzătoare în spațiul de păstrare alimente( frigider cu 
termometru si termogramă, sursă de apa); 
Conducerile unităților de învățământ au obligația de a anunța la Direcția de Sănătate 

Publică Mehedinți orice modificare în structura unității de invatamant, conform Ordinului 
MS 1955/1995(depunerea de către conducătorii unitaților de învățământ a autorizației 
sanitare de funcționare pentru unităție in care se efectuează lucrări de 
reabilitare/modernizare). 
 

2. Verificarea lucrărilor de igienizare si dezinsecţie - deratizare în sălile de 
clasă, laboratoare,  precum si a grupurilor sanitare;  

 
La data controlului  erau efectuate operațiuni de igienizare si dezinsecție - deratizare la 

majoritatea   unităților scolare iar restul urmează sa efectueze aceasta acțiune până la 
inceperea anului scolar  .       

 

 

3. Verificarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare, consolidare si modernizare 
din unităţile şcolare 
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Bugetul unităților școlare, repartizat de M.E.N. prin I.S.J. Mehedinți nu cuprinde 

capitole și  aliniate bugetare care să permită cheltuieli materiale de reparaţii, reabilitare, 
consolidare si modernizare din unităţile şcolare, clădirile nefiind în patrimoniul unităților 
școlare, ci in cel al U.A.T.- urilor. Unitățile școlare au cuprinse în buget doar sume privind 
întreținerea și cheltuieli curente materiale. 

Din unitățile școlare verificate sunt în derulare proiecte (de către primarii) ce au ca 
obiect reabilitarea acestora, după cum urmează: 

 Școala Gimnazială Gruia: Grădinița este în program de reabilitare prin 
AFIR finalizată, nerecepționată, copiii vor învăța în grădiniță. 

 Școala Gimnazială Jiana: Școala Gimnazială, sat Dănceu - Grădinița este 
în program de reabilitare prin PNDR, finalizată. Copiii învață în Școala. 

 Școala Primara Jiana Mare: clădirea a intrat în reabilitare prin PNDL, data finalizării - 
octombrie 2018. 

 Școala Pătulele este in programul de reabilitare PNDL 2, la data controlului lucrările 
nu erau începute . 

 Grădinița Pătulele este in programul de reabilitare PNDL 2. Lucrările nu au început 
încă. 

 Grădinița Viașu este cuprinsă cu fonduri în HG 363/2019, pentru realizare grupuri 
sanitare interioare. Lucrările nu au început încă. 

 Școala Gimnazială Eșelnița și Grădinița Eșelnița – lucrările de reabilitare au fost 
finalizate. Clădirile sunt pregătite pentru începerea anului școlar. 

 Școala Obîrșia Cloșani este cuprinsa într-un proiect de reabilitare PNDL. Lucrările 
sunt aproape de finalizare. Elevii vor începe anul școlar în clădire reabilitată. 

 Școala Gimnazială Isverna este în program de reabilitare. Lucrările sunt aproape de 
finalizare. Mutarea elevilor se va face puțin întârziat față de data începerii anului 
școlar. Tot aici vor fi aduși și elevii de la Seliștea, al cărui local de școală este în 
reabilitare (lucrările sunt la început). La ambele unități lucrările se realizează prin 
PNDL 2. 

 Școala Gimnazială Devesel și Grădinița Devesel, prin PNDL au fost realizate lucrări 
de reabilitare, care vor fi recepționate în perioada 5-7 septembrie 2019. Elevii și 
preșcolarii vor începe anul școlar în clădiri reabilitate. În aceeași situație este și 
Școala Primară Scăpău și Grădinița Bistreț. 

 Școala Primară Crivina și Grădinița Țigănași au fost  reabilitate prin program PNDL, 
finalizate la această dată. 

 Școala Gimnazială Vrata, localul 3 de școală, destinat elevilor de gimanziu, este în 
reabilitare. Elevii se vor muta în localul de școală primară. 

 Școala Gimnazială „Gh. Enescu” Tâmna este în program de reabilitare prin PNDL. Se 
lucrează pe porțiuni. Elevii vor învăța în spațiile reabilitate, restul clădirii fiind 
delimitat pentru continuarea lucrărilor. 

 Școala Gimnazială Bîcleș este în reabilitare prin PNDL 2, termenul de reabilitare fiind 
septembrie 2020. Elevii vor fi repartizați în celelalte unități-structură. 

 Școala Primară Albulești-reabilitată în proporție de 80% prin PNDL va fi pusă în 
funcțiune în spațiile reabilitate. 
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 Școala Gimnazială Bălăcița va funcționa în continuare în același local până la data 
începerii lucrărilor de reabilitare prin PNDL 2. 

 Școala Gimnazială „Petru Dumitriu” Orșova va finaliza lucrările în vederea obținerii 
autorizației ISU până la începerea anului școlar. 

 Școala Primară Magheru, comuna Breznița Ocol, va funcționa în continuare în 
căminul cultural, întrucât lucrările de reabilitare prin PNDL sunt sistate. 

 Școala Gimnazială Cireșu va intra în reabilitare prin PNDL. 
 Școala Gimnazială Podeni, reabilitată prin PNDL, va începe cursurile normal, la 9 

septembrie 2019. 
 Școala Gimnazială Balta a realizat lucrări de reparații și igienizări din 

surse proprii, urmând ca elevii să înceapă anul școlar în condiții bune. O 
problemă o reprezintă sala în care se desfășoară procesul de învățământ 
pentru preșcolari, din clădirea veche . 

 Școala Gimnazială Vînjuleț, prin PNDL, va beneficia de o construcție nouă, care este 
în curs de realizare. Elevii vor învăța în clădirile vechi unde se fac pregătiri pentru 
începerea anului școlar . 

 Școala Gimnazială Gogoșu – elevii vor învăța în aceeași clădire, chiar dacă sunt în 
proiect de reabilitare PNDL,  lucrările nu au început. 

 În aceeași situație se află și Școala Primară Burila Mică. 
 Școala Primară Cioroboreni și Jiana Veche – vor începe cursurile în clădiri reabilitate. 
 Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Broșteni, va funcționa începând cu februarie 

2020, într-un local de grădiniță nou, realizat prin PNDL. 
 Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Corcova, prin AFIR, va beneficia de 

un local de grădiniță nou. De asemenea, Grădinița din cadrul Școlii 
Gimnaziale Jirov va beneficia de un local de grădiniță nou 

 Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Malovăț în acest an va funcționa în localul 
vechi, deoarece, prin PNDL, a fost licitat un spațiu nou de grădiniță, urmând să 
înceapă lucrările. 

 Școala Gimnazială Bala – preșcolarii vor începe noul an școlar într-un local 
nou, realizat prin PNDR, cu recepția în perioada 5-7 septembrie 2019. 

 Școala Gimnazială Prunișor – elevii vor învăța în aceeași clădire, urmând 
ca să beneficieze de spații reabilitate prin POR în 2021. 

 Școala Gimnazială Cerneți va începe anul școlar în săli de clasă reabilitate prin PNDL. 

 Școala Gimnazială Șimian va începe anul școlar în săli de clasă reabilitate prin PNDL. 
 Școala Gimnazială Căzănești va beneficia din 2020 de lucrări de modernizare și 

reabilitare prin PNDL 2. 

 Școala Gimnazială Husnicioara – în prezent se construiește un local nou de 
grădiniță, iar la localul de școală sunt realizate în procent de 40% lucrări de 
reabilitare prin PNDL. 

 Grădinița nr. 4 de la Strehaia este în reabiltare prin PNDL. Preșcolarii învață în spații 
amenajate în incinta Clubului Copiilor. 

 Școala Gimnazială Grozești va intra începând cu luna octombrie 2019 în lucrări de 
reabilitare. Pe perioada lucrărilor, elevii vor învăța în spații separate de șantier, 
lucrările efectuându-se pe porțiuni. 
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 Școala Gimnazială Butoiești deși este cuprinsă într-un proiect de reabiltare PNDL cu 
grădiniță nouă, la această dată se fac pregătiri pentru începerea anului școlar în 
clădirea ce urmează a fi reabilitată. 

 Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Breznița Motru este realizată în procent de 
80%, urmând a fi finalizată în luna octombrie 2019. Preșcolarii vor învăța în localul 
de școală primară. 

 Grădinița cu program normal de la Cujmiru Mic a fost reabilitată prin PNDL.  
 Școala Gimnazială Aurora va beneficia de reabilitare  prin PNDL, realizate la această 

dată în procent de 10%. Elevii vor urma cursurile Școlare la Liceul Teoretic Cujmir în 
schimbul II. 

 Școala Gimnazială Oprișor va fi reabilitată prin PNDL în anul 2020, la această dată 
fiind în derulare procedura de achiziție lucrări. 

 Școala Gimnazială Vânători va beneficia de lucrări de reabilitare cu extindere prin 
PNDL 2. Elevii vor învăța în spațiile din clădire ce urmează să fie reabilitată. 
În concluzie : în 28 unități scolare se  deruleaza lucrări pe PNDL , în 2 
unități pe AFIR   , 1 unitate pe POR 2021 și în 2 unități pe PNDR. 
 
Referitor la HG 363/2019, amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a 
acestora, menționăm că din cele 29 de unități școlare, doar la 2 unități au început 
lucrările, respectiv Corlățel și Almăjel. 
Menționăm de asemenea că sumele alocate în acest scop prin HG 363/2019 vor fi 
restituite la bugetul de stat dacă lucrările nu se vor finaliza până la 30 decembrie 
2019, deși aveau termen de finalizare 9 septembrie 2019. 

 
 

4. Starea spaţiilor destinate desfăşurării  procesului de învăţământ, dotarea 
cu mobilier si iluminatul corespunzător a sălilor de curs. 

 
În cadrul unităților verificate s-a constatat ca starea mobilierului este 

corespunzătoare, cu excepția unităților:Școala Gimnazială Salcia, Grădinița 
Gemeni,Grădinița Burila Mare și Țigănași, Școala și grădinița Gârla Mare,Școala Primară 
Comănești, Școala Gimnazială Grozești, Școala Gimnazială Butoiești și toate unitățile 
din subordine, Școala Gimnazială Stângăceaua, Școala și grădiniță Corlățel, Școala 
Gimnazială Vlădaia, Școala Primară Almăjel, Școala Gimnazială Greci și Șc.Primară 
Bâltanele, Șc. Gimnazială Vânători, Grădinița Jiana Veche si Grădinița 1 Patulele. 

În ceea ce privește iluminatul este asigurat corespunzător. În unele unități școlare 
sunt lipsă becuri (Șc.Gimnazială Greci, Vlădaia, Almăjel, Grădinița Balta), sau instalația 
este deteriorată(Liceul Strehaia ,Șc Gimnazială Șovarna)  . 
 
 
5. Asigurarea măsurilor pentru încălzirea pe timp de iarnă a unităţilor 

şcolare, aprovizionarea cu lemne sau CLU. 
 

La toate unitățile școlare, din declarațiile directorilor de scoli, precum și documentele 
puse la dispoziție a reieșit ca toate unitățile verificate au asigurata aprovizionarea cu 
lemne sau CLU.Sunt unități din cele verificate, care au asigurata aprovizionarea cu 
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lemne pentru toata perioada  sezonului rece (78%) iar restul doar pentru prima parte a 
sezonului rece, urmând sa procedeze la efectuarea achiziției în funcție de fondurile 
alocate. La Prunișor și Strehaia urmează ca până la data de 01.10.2019 să 
aprovizioneze cu lemne iar la Breznița Motru lemnele au fost aprovizionate și urmeză 
să fie aduse. 

 

 
 

6. Verificarea instalaţiilor de încălzire (sobe pe lemne/centrale termice) – 
curăţarea coşurilor de fum. 

 
Din totalul unităților verificate un procent de 25 % nu efectuaseră la data finalizării 
controlului operațiunea de verificare a sobelor. S-a dispus directorilor din unitățile 
respective sa urgenteze aceasta operațiune până la începerea sezonului rece. 
Unitățile școlare ce nu au efectuate aceste operațiuni sunt: Școala Gimnazială si 
Grădinița Voloiac, Școala cu clase 1-4 Siroca , Școala Gimnaziala Gruia , Școala 1-4 și 
Grădinița Izvoarele , Școala cu clasele 1-8 Grozesti ,Scoala gimnaziala și Grădinița 
Sovarna, 

 
7. Integritatea împrejmuirilor perimetrului unităţilor de învăţământ; 

 
La toate unitățile școlare verificate exista perimetrul de protecție.Exista și unități de 
invatamint unde perimetrele de protecția sunt partiale cum ar fi :Scoala 
Grozesti,Gradinita Jugastru (Butoiesti) ,Școala 1-4  Izvoarele, Școala 1-4 Șiroca(lipsa 
poarta de intrare), Școala Gimnazială Dârvari . 
 

8. Gestionarea rezidiurilor menajere 
 

La unitățile școlare verificate s-a constatat ca deșeurile menajere se colectează 
corespunzător, asigurându-se recipiente iar pentru depozitarea acestora se asigura pubele  
si  containere. Majoritatea unitatilor scolare aveau asigurate colectarea deseurilor cu 
sprijinul primariilor prin unitățile acestora. 

 
9. Existenta blocului alimentar – a spatiilor pentru depozitarea produselor 

din programul ”Laptele si Cornul”; 
 

Din totalul unităților scolare verificate  s-a constatat ca majoritatea aveau au 
asigurate condițiile corespunzătoare necesare pentru derularea distribuirii produselor 
lactate si de panificație dinprogramul ”Laptele si Cornul’’ . 

 
Unitățile care nu dispun de aceste condiții sunt:  , Școala Gimnazială Balta,   , Școala 

Gimnazială Grozesti, Școala Gimnazială Butoiesti , Școala Sovarna , Școala Siroca , spații 
fără sursa de apa, neigienizate, fără agregate frig, amplasate în încăperi improvizate). 

 
10. Controlul medical periodic al personalului angajat; 
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La unitățile verificate s-a constatat ca o parte din  personalul angajat prezenta fisa de 
aptitudine in termen , iar restul au început efectuarea controlului medical periodic. 

S-a recomandat definitivarea examenelor medicale periodice până la începerea anului 
școlar, responsabil de îndeplinirea acestei masuri fiind conducerea unității școlare. 

 
11. Însuşirea de către personalul de îngrijire a noţiunilor fundamentale de 

igienă  
 

La unitățile verificate s-a constatat ca o parte din  personalul angajat prezentau 
certificate de absolvire a cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igiena, iar pentru 
cei care nu au făcut dovada absolvirii cursului s-a recomandat înscriere pentru conformare. 

 
 

12. Masuri privind siguranța în școli - supraveghere video, paza umană 
 

Analizând situația asigurării cu pază umană a unităților de învățământ pentru anul 
şcolar 2019-2020, rezultă că din totalul de 210 (una se află la Penitenciarul Dr. Tr. Severin) 
unități de învățământ un număr de 16 (faţă de 21 în anul 2018 -2019) sunt asigurate cu 
pază umană ( 7,65 % din total), 12  fiind situate în mediul urban și 4 în mediul rural. Un 
număr de  10  unități de învățământ sunt asigurate cu pază proprie(mediul urban), 1 cu 
pază cu societate specializată(mediul rural) de pază şi una cu pază mixtă(mediul urban). 

Referitor la asigurarea cu sisteme de supraveghere video a unităților de învățământ, 
un număr de  132  sunt dotate cu astfel de sisteme, 29  în mediul urban și  103  în mediul 
rural, ceea ce reprezenta 63,1 % din total.  

De asemenea din cel 210 unităţi de învăţământ 12  au deficienţe privind asigurarea 
cu gard împrejmuitor din care 3 în mediul urban în zona Complex licee şi Gura Văii respectiv 
9 în mediul rural în comunele Butoiesti(3 unităţi),Floreşti, Poroina Mare,Dîrvari (2 unităţi), 
Pădina, Livezile  

 
La școala Voloiac sistemul de monitorizare este defect din cauza deselor 

intreruperi de energie electrică .S-a solicitat conducerii unității de invatamint remedierea 
acestei deficiente în limita fondurilor disponibile. 

 
13. Asigurarea mijloacelor de transport - stare tehnica , avize , autorizații. 

 
La unitățile verificate s-a constatat faptul ca sunt asigurate mijloacele de transport 

atât de unitatea școlara cât și de unitatea administrativ teritoriala.  
Majoritatea unitatilor scolare au semnalat  starea necorespunzatoare a microbuzelor 

scolare pentru care au fost alocate fonduri semnificative în vederea  aducerii la starea de 
funcționare. Toate aceste eforturi (atât a unitatilor scolare  cât și a primariilor) s-au făcut 
pentru inceperea anului scolar în condiții de siguranța a elevilor. 

De asemenea s-a verificat atât de către comisile mixte cât și anterior de către 
reprezentantii IPJ  Mehedinti existența  starii  tehnice, asigurările auto necesare , licentele 
de transport . 

O situație pe care dorim sa o semnalam este data de cheltuiala foarte mare / efortul 
financiar pentru funcționarea  microbuzului scolar de la Școala Voloiac (aproximativ 25 mii 
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lei  ) pe care trebuie să-l facă unitatea administrativ teritoriala pe numele careia este 
inscris acesta. 

Tot la acest capitol putem semnala și faptul ca nu s-au perfectat documentele 
privind folosinta / utilizarea microbuzelor scolare detinute de primarii și folosite de către 
unitățile scolare sau detinute de unele unități scolare și folosite de alte unități scolare. Mai 
precis trebuiau incheiate contracte de comodat . 

S-a dispus conducatorilor unitatilor scolare perfectarea acestor documente iar 
inspectorii școlari , fiecare pe zona de competenta vor urmarii respectarea acestui aspect. 
 

 
14. Asigurarea manualelor școlare 

 
La unitățile verificate s-a constatat asigurarea cu manuale școlare pentru elevi, toți 

conducătorii acestor unități nu au sesizat probleme în acest sens. 
Manualele școlare sunt gratuite și asigurate de M.E.N. prin I.S.J., pentru toți elevii. 

 
 
15. Existenta autorizațiilor de securitate la incendiu / exploatare  

 
 

În urma verificărilor efectuate în teren,  au fost constatate următoarele:  

Liceul Teoretic Traian Lalescu şi Şcoala gimnazială Pamfil Şeicaru 

- nici la această dată, faţă de situaţia constatată şi în 2018, nu au fost întocmite 

documentațiile tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu. 

- la  Şcoala gimnazială Pamfil Şeicaru lipsesc indicatoarele standardizate de 

securitate (marcare căi de evacuare, stingătoare, tablouri electrice, zone cu pericol de 

incendiu etc.). 

Şcoala gimnazială Petru Dumitriu 

  - în teren s-a constat că mai sunt de îndeplinit anumite măsuri date proiectant în 

documentaţia tehnică întocmită (montare uşă rezistentă la foc, separare hol de încăpere 

printr-un perete, lucrări în curs de finalizare pentru montarea instalaţiei de detecţie-

semnalizare incendii). 

Şcoala gimnazială Negoieşti şi Şcoala gimnazială Mărășești 

          - pentru cele 2 clădiri, beneficiarul, UAT Baia de Aramă, a accesat fonduri PNDL II și 

urmează să întocmească documentaţiile tehnice necesare obținerii avizelor de securitate la 

incendiu. 

- se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

Școala primară Dubova şi Școala gimnazială Eibenthal 
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          - nu au fost demarate procedurile de întocmire a documentațiilor tehnice pentru 

obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu la ambele obiective. Această situaţie a fost 

constată şi la verificările comisiei din anul 2018. 

           - la  nivelul unităților de învățământ lipsesc indicatoarele standardizate de 

securitate (marcare căi de evacuare, stingătoare, tablouri electrice, zone cu pericol de 

incendiu etc.). 

            - în încăperea centralei termice, aferente Şcolii primare Dubova, nu erau afișate 

instrucțiuni de folosire a echipamentelor. 

- se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

- stingătoarele din dotarea școlilor nu erau neverificate. 

Școala Isverna  

- UAT Isverna a întocmit documentaţia tehnică şi a obţinut avizul de securitate la 

incendiu pentru lucrări de modernizare a imobilului cu destinaţia de învăţământ, acesta 

făcând obiectul unui contract de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală. 

Grădinița Vrata şi Școala gimnazială Vrata 

          - deși pentru ambele clădiri cu destinaţia de învăţământ, beneficiarul, UAT Vrata, a 

întocmit documentațiile tehnice în vederea emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu, 

din lipsă de fonduri, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (nu a fost montată 

instalație de detecție și semnalizare incendiu, ușă rezistentă la foc și instalație de 

paratrăsnet etc.). Această situaţie a fost constată şi la verificările comisiei din anul 2018, 

fără a se demara sub nici o formă îndeplinirea uneia dintre măsuri. 

 

Școala gimnazială Salcia 

          - deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în 

vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, din lipsă de fonduri, măsurile impuse 

prin aceasta  nu s-au realizat (nu a fost montat chepeng rezistent la foc, lipsesc 

agrementele tehnice pentru planșeele de la centrala termică și grupurile sanitare, 

iluminatul de securitate pentru evacuare nu este montat             în totalitate etc.). Această 

situaţie a fost constată şi la verificările comisiei din anul 2018, fără a se demara sub nicio 

formă îndeplinirea uneia dintre măsuri. 

Școala primară Salcia şi Grădinița Salcia 
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         - nu a fost demarată procedura de întocmire a documentațiilor pentru obținerea 

autorizațiilor de securitate la incendiu. Această situaţie a fost constată şi la verificările 

comisiei din anul 2018. 

- la Grădiniţa Salcia, clădirea aparține exclusiv UAT Salcia, iar la etajul acesteia 

funcționează un centru social, care nu aparține de unitatea de învățământ. 

- în ambele locaţii se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

- la Grădiniţa Salcia, nu erau verificate mijloacele tehnice de apărare împotriva 

incendiilor (stingătoare). 

- nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendiu. 

Școala Ilovița 

          - deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în 

vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin aceasta nu s-

au realizat în totalitate (nu a fost montată ușă rezistentă la foc la bibliotecă, nu au fost 

montate chepenguri rezistente la foc, iluminatul de securitate pentru evacuare nu este 

montat în totalitate etc.). Ulterior, la întâlnirea cu directorii unităţilor de învăţământ ce a 

avut loc la Liceul Decebal, în data de 29.08.2019 orele 10
00

, doamna director şi-a luat 

angajamentul că până la începerea anului şcolar, toate măsurile vor fi finalizate urmând să 

depună documentaţia tehnică pentru intrarea în legalitate. 

Școala Bâlvănești 

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în 

vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin aceasta nu s-

au realizat (nu au fost schimbate sensul ușilor, planșeul nu este rezistent la foc etc). 

Această situaţie a fost constată şi la verificările comisiei din anul 2018, fără a se demara 

sub nici o formă îndeplinirea uneia dintre măsuri. 

- se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

            Școala gimnazială Balta 

- la  nivelul unității de învățământ lipsesc indicatoarele standardizate de securitate 

(marcare căi de evacuare, stingătoare, tablouri electrice, zone cu pericol de incendiu etc.). 

- în încăperea centralei termice nu erau afișate instrucțiuni de folosire a 

echipamentelor. 

- se exploatează instalații electrice cu improvizații. 
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Școala gimnazială Malovăț şi Școala primară Malovăț 

- deși pentru ambele clădiri cu destinaţia de învăţământ, beneficiarul UAT Malovăţ a 

întocmit documentațiile tehnice specifice, în vederea emiterii autorizațiilor de securitate la 

incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (chepengul şi planșeul nu sunt 

rezistente la foc). Aceeaşi situaţie a fost identificată de comisie şi în anul 2018.   

            Școala primară Copăcioasa şi Școala primară Gârdoaia 

- deși pentru clădirile în cauză beneficiarul a întocmit documentațiile tehnice în 

vederea emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-

au realizat (uși rezistente la foc etc.). Faţă de situaţia constatată de comisie în anul 2018, 

UAT Floreşti în calitate de proprietar al clădirilor, la Şcoala primară Gârdoaia, urmează să 

emită o dispoziţie de consiliu local, în vederea dezafectării încăperii centralei termice şi 

aducerea acesteia la situaţia iniţială, astfel încât clădirea să poată fi scoasă de sub 

incidenţa autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu. 

Şcoala gimnazială Jiana, Şcoala primară Dănceu şi Școala gimnazială 

Jiana Veche 

- la Şcoala Gimnazială Jiana Veche, deși UAT Jiana în calitate de beneficiar a 

întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, 

măsurile impuse prin aceasta nu s-au realizat (nu au fost montate uși rezistente la foc, nu 

s-a realizat ignifugarea, nu s-a montat chepeng rezistent la foc.), situaţia fiind neschimbată 

faţă de anul 2018. 

- clădirile celorlalte 2 unităţi de învăţământ din zona de competenţă a UAT 

Jiana au fost autorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu în cursul 

anului 2019. 

Grădinița Cujmir 

          - clădirea de învăţământ a fost adusă la starea iniţială, în sensul că 

peretele care delimitează centrala termică de spațiile de învățământ adiacente a 

fost zidit fiind creat acces din exterior, astfel că imobilul a fost scos din evidența 

clădirilor neautorizate. 

Școala gimnazială Aurora 

- nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendiu. Primăria comunei Cujmir a notificat ISU că unitatea 

de învățământ face obiectul unui contract de finanțare pentru Programul național de 

dezvoltare locală. 

Liceul Teoretic Gh.I.Şişeşti 
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- în cursul anului 2019, beneficiarul UAT Şişeşti a solicitat şi obţinut 

autorizaţii de securitate la incendiu, atât pentru clădirea sălii de sport care 

figura ca funcţionând fără autorizaţiei de securitate la incendiu, cât şi pentru 

clădirea liceului, care nu făcea obiectul acestei evidenţe. 

Şcoala gimnazială şi grădiniţa Devesel  

- beneficiarul clădirii de învăţământ, UAT Devesel, a accesat fonduri PNDL II, a 

obţinut aviz de securitate la incendiu în baza documentaţiei tehnice întocmite, iar la data 

verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. Din discuţiile 

purtate cu primarul clădirea de învăţământ nu va fi finalizată în totalitate la începerea 

anului şcolar, în acest sens copiii urmând să desfăşoare activităţi didactice într-o parte a 

clădirii, în timp ce cealaltă parte (extindere prin crearea unei săli multifuncţionale) să fie în 

continuare şantier. La finalizarea lucrărilor de investiţii, UAT Devesel are obligativitatea 

informării ISU Mehedinţi, în vederea participării în comisia de recepţie la terminarea 

lucrărilor. 

Grădiniţa Bistreţ  

- beneficiarul clădirii de învăţământ, UAT Devesel, a accesat fonduri PNDL I, a 

obţinut aviz de securitate la incendiu în baza documentaţiei tehnice întocmite, iar la data 

verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. La finalizarea 

lucrărilor de investiţii, UAT Devesel are obligativitatea informării ISU Mehedinţi, în vederea 

participării în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Școala primară Scăpău 

- la documentaţia tehnică întocmită în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la 

incendiu lipsesc planurile cu situaţia propusă şi nu are toate piesele scrise şi desenate 

însuşite de verificatorul de proiect Cc+Ci. 

Școala gimnazială Grozești 

-  se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

- mijloace de apărare împotriva incendiilor neverificate. 

Școala gimnazială Gruia 

-  se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

- mijloace de apărare împotriva incendiilor și căile de evacuare sunt nemarcate. 

Școala gimnazială Șovarna 

-  se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

- mijloace de apărare împotriva incendiilor neverificate. 
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Școala primară Șiroca 

-  se exploatează instalații electrice cu improvizații. 

- mijloace de apărare împotriva incendiilor neverificate. 

- căi de evacuare nemarcate. 

Grădiniţa Ţigănaşi 

- unitatea de învăţămân funcţionează fără autorizaţiei de securitate la 

incendiu datorită faptului că, UAT Burila Mare, la emiterea certificatului de 

urbanism, pentru lucrările de reabilitare efectuate nu a solicitat aviz de 

securitate la incendiu. Ulterior, în urma participării în comisia de recepţie la 

terminarea lucrărilor a fost constatat acest aspect, astfel că imobilul a fost 

introdus în  evidenţa clădirilor de învăţământ ce funcţionează fără autorizaţie 

de securitate la incendiu. 

Şcoala gimnazială Tâmna 

- beneficiarul clădirii de învăţământ, UAT Tâmna, a accesat fonduri PNDL II, a 

obţinut aviz de securitate la incendiu în baza documentaţiei tehnice întocmite, iar la data 

verificărilor erau în curs de execuţie lucrările de extindere a imobilului. Din discuţiile 

purtate cu directorul şcolii, extinderea clădirii de învăţământ nu va fi finalizată la începerea 

anului şcolar, în acest sens copiii urmând să desfăşoare activităţi didactice în spaţiile de 

învăţământ existente, în timp ce cealaltă parte (extindere şcolii) să fie în continuare 

şantier. La finalizarea lucrărilor de investiţii, UAT Tâmna are obligativitatea informării ISU 

Mehedinţi, în vederea participării în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Şcoala primară Plopi 

- beneficiarul clădirii de învăţământ, UAT Tâmna, a accesat fonduri PNDL II, a 

obţinut aviz de securitate la incendiu în baza documentaţiei tehnice întocmite, iar la data 

verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. Având în 

vedere că la începerea anului şcolar unitatea de învăţământ va fi funcţională, conform 

reprezentanţilor şcolari prezenţi, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţia 

de securitate la incendiu. Până la această dată nu a fost efectuat niciun demers în acest 

sens. 

Şcoala primară Albuleşti 

- beneficiarul clădirii de învăţământ, UAT Dumbrava, a accesat fonduri PNDL II, a 

obţinut aviz de securitate la incendiu în baza documentaţiei tehnice întocmite, iar la data 

verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. Având în 

vedere că la începerea anului şcolar unitatea de învăţământ va fi funcţională, conform 
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reprezentanţilor şcolari prezenţi la data verificărilor, beneficiarul are obligaţia să solicite şi 

să obţină autorizaţia de securitate la incendiu. Până la această dată nu a fost efectuat 

niciun demers în acest sens. 

Şcoala gimnazială Obârşia de Câmp 

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în 

vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-

au realizat  (închidere case de scări). 

Şcoala gimnazială Voloiac 

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în 

vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-

au realizat  (închidere case de scări, montare chepeng şi uşi rezistente la foc, montare 

iluminat de securitate). 

            Grădiniţa Bălăciţa 

         - cu toate că beneficiarul UAT Bălăciţa, a obţinut aviz de securitate la 

incendiu în urma întocmirii documentaţiei tehnice pentru construirea unei 

clădiri noi, iar ulterior reprezentanţii ISU Mehedinţi au participat şi în comisia 

de recepţie la terminarea lucrărilor, recepţia fiind admisă, imobilul în cauză a 

fost introdus în evidenţa clădirilor de învăţământ neautorizate, deoarece 

beneficiarul a pus în funcţiune construcţia fără a solicita şi obţine autorizaţia de 

securitate la incendiu. La data verificărilor comisei în teren, primarul a motivat 

acest aspect negativ, prin faptul că documentaţia tehnică ce a stat atât la baza 

emiterii avizului de securitate la incendiu, semnării recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi în baza căreia trebuia să se solicite şi obţină autorizaţia de 

securitate la incendiu a fost pierdută. 

       

   Şcoala gimnazială Corlăţel 

          - nu a fost solicitat aviz de securitate la incendiu pentru lucrările de 

extindere, la data verificărilor comisiei lucrările de execuţie fiind demarate. 

            CONCLUZIE  

În vederea asigurării unui climat optim de siguranță a utilizatorilor clădirilor de 

învățământ (atât cadre didactice, cât și elevi/copii preșcolari), se poate concluziona că 

activitățile de verificări inopinate în teren, întreprinse de comisie și-au atins scopul datorită 

următoarelor: 
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- atât directorii de şcoli, cât şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale cunosc în 

amănunt problemele legate de unităţile de învăţământ pe linie de autorizare a acestor 

locaţii şi organizare a apărării împotriva incendiilor. 

          - informarea directorilor unităților de învățământ, cu privire la efectuarea în primele 

zile, după începerea anului şcolar, a unor exerciţii de evacuare cu accent deosebit pentru 

preşcolarii şi şcolarii care iau pentru prima dată contact cu locaţiile de învăţământ, 

verificarea instalaţiilor electrice cu precădere la laboratoarele de informatică, aplicarea 

fermă a interzicerii fumatului în spațiile închise și deschise aparținând 

școlilor/grădinițelor/liceelor, după caz, menţinerea liberă a căilor de evacuare pe toată 

durata de desfăşurare a procesului de învăţământ, precum şi dotarea şi funcţionarea 

mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.   

Din evidenţa instituţiei  reiese că faţă de aceeași perioadă a anului trecut când erau 

neautorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu 48 de clădiri cu destinaţia de 

învăţământ, după ultima vizită în teren dispusa de Instituția Prefectului județului Mehedinți, 

numărul acestora a scăzut la 43 clădiri, fapt ce arată că şi anul acesta comisia a avut un rol 

pro-activ de conştientizare şi însuşire a reprezentanţilor UAT-urilor şi directorilor de unităţi 

de învăţământ, cu privire la acest aspect. Totodată, precizăm că la 7 dintre acestea au fost 

întocmite documentaţii tehnice specifice, fiind obţinute avize de securitate la incendiu, pe 

diferite programe de finanţare. 

  

 
 

 
 
CONCLUZII  
 
 
În ceea ce privește aspectele ce țin de  activitățile DSP: 
 

S-au făcut recomandări privind remedierea deficientelor constatate, definitivarea 
analizelor medicale pentru personalul angajat, analiza sanitara a surselor de apa care 
alimentează unitățile școlare, montarea  recipientelor cu apa  care să asigure  igiena 
individuala a elevilor  înainte de servirea gustării şi după folosirea grupurilor sanitare, acolo 
unde nu se asigura alimentare cu apa (sistem centralizat /sursa proprie), aprovizionarea cu 
cantități suficiente de substanțe  detergente și dezinfectante, efectuarea operațiunilor de 
dezinsecție - deratizare, verificarea instalațiilor de încălzire, amenajarea corespunzătoare a 
spatiilor lapte corn, colectarea corespunzătoare a deșeurilor menajere, încheierea de  
contracte cu firme de salubrizare pentru transport și eliminare deșeuri menajere, 
efectuarea cursurilor de însușire a noțiunilor fundamentale de igiena de către personalul de 
curățenie. 
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În unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor se vor asigura 
condiţiile de igienă necesare apărării, păstrării şi promovării stării de sănătate, dezvoltării 
fizice şi neuropsihice armonioase a acestora şi prevenirii apariţiei unor îmbolnăviri. 
 

 
În cea ce privește aspectele ce țin de  activitățile ISU 
 
Din evidenţa ISU Mehedinti, reiese că la nivelul judeţului Mehedinţi, după ultima 

vizită în teren dispusa de prefectul județului Mehedinți, mai sunt 43 de clădiri aparţinând 

unităţilor de învăţământ, care nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. 

 Pentru 23 dintre acestea, a fost demarată procedura de intrare în legalitate, 

beneficiarii depunând documentaţiile la ISU, aceştia urmând a implementa măsurile impuse 

de proiectanţi, iar pentru alte 7, a fost solicitat şi s-a obţinut avizul de securitate la 

incendiu pentru efectuarea unor lucrări de modernizare şi consolidare a clădirilor existente. 

 Doar pentru 18 clădiri, nu s-au început demersurile de întocmire a documentaţiilor. 

Concluzii generale : 

1. Readucem în discuție lipsa de implicare a inspectorilor școlari fiecare pe domeniul și aria 

de competenta .Acestia nu cunosc problemele cu care se confrunta unitățile scolare și nu 

au demonstrat ca în decursul anului au avut vreo implicare în rezolvarea acestora și ca nu 

s-au deplasat în teren pentru a verifica la fata locului unitățile scolare. 

În acest sens aceștia vor verifica urmatoarele unități scolare de pe raza urmatoarelor 

unitatilor administrativ teritoriale , cu probleme deosebite pentru a ne asigura ca s-au 

rezolvat problemele semnalate de către comisia mixta: 

-  Timna, Bicles , Devesel, Burila Mare, Izverna , Obirsia Closani, Gruia , Balacita, Breznita 

Ocol (Magheru și Jidostita), Voloiac, Grozesti, Ilovita(Bahna). 

Unitățile scolare din cadrul acestor comunități , fie nu și-au efectuat sau finalizat lucrări de 

igienizare , reparații curente ,fie nu și-au finalizat lucrările de reabilitare pe diferite 

proiecte/ programe. 

2. prin implicarea directorilor de școli cât și a primarilor exista unități de invatamint care 

pot începe cursurile în condiții normale și care au înțeles rolul lor pentru pregatirea și 

inceperea anului scolar , cum ar fi: 

-Sisesti, Ponoarele, Bala,Jiana,Baia de Arama, Simian, Corcova. 

3.s-au propus măsuri de relocare a unor grupe de gradita în alte spatii care corespund 

conditiilor de funcționare din punct de vedere igienico -sanitare (Grădinița Greci – din 

incinta Primariei, Gradinta Biltanele,  Grădinița Balta ) 
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4. S-a constatat o alta deficiența majora -transportul produselor alimentare distribuite în 

programul lapte-corn de la unitățile scolare cordonatoare către unitățile din subordine nu 

se efectueaza de către firma de distributie , acestea se efectueaza cu mijloace auto propii. 

5  deasemenea exista unități de invatamint la care grupurile sanitare pentru cadrele 

didactice sunt racordate la sistem de alimentare cu apa nu și grupurile sanitare pentru 

elevi. 

6. dezinteresul conducerii unitatilor scolare în ceea ce privește neasigurarea functionalitatii 

grupurilor sanitare care au fost racordate la sistem de alimentare cu apa , dar datorită 

neizolari clădirii în sezonul rece acestea s-au spart fiind nefunctionale la aceasta data. 

7, dezinteresul total manifestat de către persoanele responsabile în speta primarii uat 

privind racordarea grupurilor sanitare la apa, canal-fosa septica ,construite în cadrul unor 

proiecte din anii 2007-2008. 

8.numarul scăzut de la an la an al populatiei scolare a condus la restringerea activitatilor și 

în consecinta a spatilor de invatamint.Astfel în anul scolar 2019-2020 reteaua scolara s-a 

diminuat cu 7 unități de invatamint fata de anul scolar precedent(GRadinita nr. 2 Baia de 

Arama , Grădinița 18, Gradinita Bicles, Grădinița Ohaba -Sovarna , Școala Primara Drincea -

Punghina, Sc Primara Satu Mare -Stingaceaua , Școala Primara Ostrovul Corbului -Hinova. 

Școala primara Almajel se transforma în grădinița cu program normal și Școala Primara 

Slasoma -Padina. 

Cu toate aceatea primarii au investit fonduri fără sa facă un studiu de fezabilitate  real 

privind structura demografica  alocind fonduri pentru construcția altor spatii de în vatamint 

în conditiile în care se puteau reloca spatii deja nefunctionale. 

9. Comisiilor mixte de control le-au fost aduse la cunostiita de unii primarii de lipsa 

preresemnalizarilor și indicatoarelor de trecere pietoni și marcaje pentru elevi. 

Printre aceștia -Primaria Sisti , Bala ,Ilovat. 

 

RECOMANDĂRI: 

1. depunerea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de 

funcţionare (pentru unităţile de învăţământ neautorizate); 

2. urmărirea finalizării lucrărilor de reparaţii si igienizare a clădirilor; 
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3. repararea instalaţiilor sanitare (apa curenta si canalizare) acolo unde situația o 

impune; 

4. asigurarea apei potabile din alte surse autorizate, acolo unde nu exista reţea de 

distribuţie a apei curente; 

5. realizarea acţiunilor de dezinfecţie – dezinsecţie – deratizare la unitățile unde 

aceasta acțiune nu s-a realizat; 

6. igienizarea grupurilor sanitare si vidanjarea foselor septice; 

7. recondiţionarea/înlocuirea mobilierului vechi, degradat; 

8. asigurarea spatiilor pentru depozitarea produselor „lapte și corn” și distribuirea de 

către firma de distributie către toate unitățile scolare arondate.; 

9. actualizarea bazei de date in ceea ce privește autorizațiile sanitare și cele la 

securitatea la incendii si I.P.J .asigurarea pazei și monitorizarea unităților de învățământ 

(trimestrial). 

10. Conducerea unitatilor scolare sa asigure racordarea grupurilor sanitare pentru elevi 

la sursa de apa acolo unde  exista. 

11. Racordarea grupurilor sanitare deja construite la reteau  de apa , canalizare-foza 

pentru darea în exploatare în vederea asigurarii conditilor optime a procesului de 

invatamint. 

12. O buna conlucrare intre Serviciul Circulatie , Consiliul Judetean sau Drumurile 

Naționale ca administratori ai drumurilor pentru efectuarea cât mai urgența a 

semnalizarilor și marcajelor pietonale în zonele scolare. 

13. O mai buna colaborare intre conducerea unitatilor scolare cu primarii precum și cu 

Inspectoratul Scolar, scopul final fiind de imbunatatirea conditiilor în unitățile scolare. 

 

 Aceste recomandări vor fi duse la îndeplinire de către conducerea ISJ Mehedinti 

precum și de conducerea  unităţilor şcolare. 

 

Comisia : 
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Manolea Elena                                                 Brindusoiu Teodor 

Mocofan Sorin                                                 George Jurescu    

Raicu Melania                                                 Bibu Stefan 

Rosculescu Mariana 

Gruescu Daniela 

 


