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  D I R E C Ţ I A   D E   S Ă N Ă T A T E   P U B L I C Ă 

H A R G H I T A 

530180  Miercurea-Ciuc,  Str.Miko nr. 1, 

tel: 0266-310423, fax: 0266-371142, 

e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro; http://www.dspharghita.ro 

 
Nr înreg.    7605     / 15.10.2021 

 
 

Către,  

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HARGHITA 

 

INFORMARE  

 

Evaluarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile de învățământ  

după începerea anului școlar 2020-2021 
 

A. Compartimentul de Igiena școlară  

 

1. Situația autorizării sanitare a unităților de învățământ din județ 

 
De la începutul anului au fost eliberate 19 Autorizaţii Sanitare de Funcţionare noi pentru 

unităţi de învăţământ şi unităţi sociale pentru copii şi tineri, astfel numărul unităţilor de învăţământ 

fără ASF din judeţ a scăzut la 8 față de 51, câți erau în septembrie 2017, la începutul acțiunilor 

comune cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Şcolar 

Judeţean și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.  

După evidenţele noastre în județ funcţionează următoarele structuri (subunități) ale unităților 

de învățământ cu personalitate juridică de stat: 

 un număr de 243 grădiniţe cu program normal si program prelungit (structuri) : 

- urban 56  din care: 55 cu autorizaţie sanitară, fără autorizaţie sanitară 1, 

- rural 187 din care: 184 cu autorizaţie sanitară, fără autorizaţie sanitară  3.  

     

 Nr. Grădiniţe Cu ASF Fără ASF Autorizate/% 

Urban 56 55 1 98,21 % 

Rural 187 184 3 98,39 % 

Total 243 239 4 98,35 % 

         

 un număr de  227 şcoli (structuri ):  

    - urban 42 din care cu autorizaţie sanitară 42 

    - rural 185 din care cu autorizaţie sanitară 181, fără autorizaţie sanitară 4. 

 

 Nr. Scoli Cu ASF Fără ASF Autorizate/% 

Urban 42 42 0 100  % 

Rural 185 181 4 97,83 % 

Total 227 223 4 98,23 % 

 

 un număr de 38 licee şi grupuri şcolare : 

    - urban 30 din care cu autorizaţie sanitară 30, fără autorizaţie sanitară 0,  

http://www.dspharghita.ro/
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    - rural 9 din care cu autorizaţie sanitară 9, fără autorizaţie sanitară 0.  

 

 Nr. Licee Cu ASF Fără ASF Autorizate/% 

Urban 29 29 0 100 % 

Rural 9 9 0 100 % 

Total 38 38 0 100 % 

 

 

 

Motivele pentru care nu au fost emise autorizații sunt: 

- nu sunt respectate normele Ordinului MS nr.1456/2020: lipsa sursei de apă potabilă și a 

canalizării, grupuri sanitare de tip uscat la Școala Primară și Grădinița din Răchitiș Com.Bilbor, 

Școala Primară Plăieșii de Sus Com.Plăieșii de Jos, Școala Primară ”Dr.Pataki Jozsef” Iacobeni 

Com. Plăieșii de Jos 

- clădiri/spații neconforme: Grădinița cu Program Prelungit ”Szazszorszep” Gheorgheni, Grădinița 

Comiat Com.Lunca de Sus, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticii Voinici” Tulgheș, Școala 

Primară Heveder Com. Voșlobeni 

 În aceste clădiri (subunități) neautorizate studiază în total 261 copii, care reprezintă 0,51% 

din totalul copiilor participanți la diverse forme de învățământ. 

 

Măsurile dispuse unităților de învățământ: 

 În prezent se desfăsoară lucrări de renovare/extindere/construcție la, Școala Primară Plăieșii 

de Sus Com.Plăieșii de Jos, Școala Primară ”Dr.Pataki Jozsef” Iacobeni Com. Plăieșii de Jos, 

Grădinița Comiat Com.Lunca de Sus, Grădinița cu Program Prelungit ”Piticii Voinici” Tulgheș. 

După terminarea lucrărilor unitățile vor solicita autorizația sanitară de funcționare. 

La Școala Primară și Grădinița din Răchitiș Com.Bilbor în prezent sunt înscriși în total 11 de 

copii. Din păcate tendințele arată o scădere demografică accentuată, conducerea unității având în 

vedere închiderea unităților în următorii ani. Școala și Grădinița Răchitiș se află într-o zonă greu 

accesibilă, fără rețea de apă potabilă și chiar fără sursă proprie. Este asigurată un dozator de apă 

potabilă și un bazin cu robinet pentru spălarea mâinilor.   

 Grădinița cu Program Prelungit ”Szazszorszep” Gheorgheni s-a mutat în clădire nouă 

trebuie să facă modificări pentru a asigura un oficiu alimentar corespunzător, iar la Școala Primară 

Heveder Com. Voșlobeni trebuie asigurată o sală de clasă adecvată și grup sanitar separat pe sexe 

conform Ord.MS 1456/2020. 

 

 

Situaţia comparativă a autorizaţiilor sanitare de funcționare  

în mediul urban 
 

Urban (%) 2001 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 
(oct.) 

Gradinite cu 
ASF  

58 59 82 82,3 85,4 89 98,18 98,18 98,18 98,21 

Scoli cu ASF  63 68 70 97,1 97,4 100 100 100 100 100 

Licee cu ASF  75 75 86 100 100 100 100 100 100 100 
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Situaţia comparativă a autorizaţiilor sanitare de funcționare  

în mediul rural 
 

Rural (%) 2001 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 

(oct) 

Gradinite 
cu ASF  

14 15 36 78,2 85,5 90,6 94,87 96,87 96,87 98,39 

Scoli cu 
ASF  

15 15 39 79,9 88,5 92 94,73 96,31 96,87 97,83 

Licee cu 
ASF  

44 44 50 100 100 100 100 100 100 100 
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2. A fost efectuat triajul epidemiologic la colectivităţile de copii şi tineri după vacanţa de 

vară.  Au fost examinati 37.331 de preşcolari şi elevi 

Principalele 3 boli depistate cu ocazia trajului epidemiologic au fost: angina (435 cazuri-

1.16%), pediculoza (170 cazuri-0.45%) şi micozele (55 cazuri-0.14%).  

 

B. Activități de Control în Sănătate Publică  

 
Au fost efectuate acțiuni de control în următoarele domenii: 

 

 Creşe şi unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal 

 

I. Unități de învățământ  preuniversitar (creșe și grădinițe) 

Verificarea implementărilor de organizare a activității acestor unități în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Sars Cov 2, efectuată în 

perioada 20-30.09.2021 desfăşurată în judeţul Harghita 

 

 În cadrul acţiunii tematice au fost efectuate   verificări într- un număr de  37 unități de 

învăţământ preuniversitar (creșe și grădinițe)  şi 2 cabinete medicale . Au fost verificate,  în 

mediul urban: 2 creșe și 21 grădinițe din care 10 grădinițe cu program normal și 11 grădinițe cu 

program prelungit. În mediul rural : 14 grădinițe cu program normal .  

 În ceea ce priveşte respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 

pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi 

recreere a copiilor şi tinerilor, în urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele 

neconformități: 

 1. Fără ASF : 

 Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor 

 Grădinița cu program prelungit” Piticii Voinici” comuna Tulgheș 

 Grădinița cu program normal Sat Comiat, comuna Lunca de Sus.  

 2. Amplasarea unității nu se face cu respectarea normelor privind protecția sanitară, 

prevăzute de Ord. MS nr. 119/2014, cu modificările si completările ulterioare la: 

 Grădinița cu program prelungit ”Piticii Voinici” din Comuna Tulgheș (care este 

amplasată în vecinătatea spitalului de Psihiatrie Tulgheș)     

 3. Neîndeplinirea la nivelul grădinițelor a condițiilor prevăzute la art. 23 din Ord. MS nr. 

1456/2020, la:       

 - Grădinița cu program normal ”Csiga Biga” Miercurea Ciuc.   

 4. Neasigurarea grupurilor sanitare corespunzătoare la : 

 - Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor. 

 5. Neasigurarea apei potabile curente la : 

 - Grădinița cu program normal Sat Răchitiș, comuna Bilbor. 

 

 În ceea ce priveşte respectarea prevederilor Ord.nr. 1756 din 2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în cele 37 unităţi 

au fost verificate asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, 
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organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice, organizarea accesului în unitatea/instituţia 

de învăţământ, organizarea programului de învăţământ, asigurarea măsurilor igienico-sanitare la 

nivel individual, asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ, instruirea 

personalului, comunicarea permanentă de informaţii către părinţi privind măsurile de prevenire a 

infecţiei cu SARS-CoV-2, nefiind constatate neconformităţi . În unităţile verificate, accesul în incintă  

este supravegheată și coordonată de  o persoană desemnată de conducerea unității. Sunt stabilite 

intervale orare  pentru intrarea eșalonată în unitate, pentru fiecare etaj sau aripă. Sunt prestabilite, 

prin benzi, marcaje aplicate pe podea și indicatoare vizibile, traseele de intrare, de deplasare în 

interiorul unității și de părăsire a acesteia, în vederea menținerii distanțării fizice. Sunt amplasate 

dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate. Este asigurat izolator pentru izolarea asistată 

a copiilor suspecţi sau depistați cu boli transmisibile, până la preluarea lor.  În interiorul unității de 

învățământ personalul angajat poartă mască de protecție. Colectarea măștilor utilizate se realizează în 

recipiente specifice, destinate colectării deșeurilor periculoase.  

 Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și părinți a fost instruit pentru a observa 

starea de sănătate a copiilor și cu privire la implementarea măsurilor de protecție și prevenție a 

infecției.  

  

Nr. 

crt 

Unitatea Neconformitate constatată Măsuri şi termene  Sancţiune 

1 Grădinița cu program 

normal Sat Răchitiș, 

comuna Bilbor 

-lipsa ASF                          -

grupuri sanitare 

necorespunzătoare, unitatea 

dispune de grupuri sanitare  

de tip uscat, amplasate în 

curtea unităţii.                   

- lipsa apei potabile curente 

Întocmirea unui plan de 

măsuri pentru asigurarea 

apei potabile curente şi a 

grupurilor sanitare 

corespunzătoare , avizat de 

Primăria locală.  

Termen 20 octombrie 2021 

 

2 Grădinița cu program 

prelungit ”Piticii 

Voinici” comuna 

Tulgheș 

- lipsa ASF                            

- amplasarea unității în 

vecinătatea spitalului de 

Psihiatrie Tulgheș .  

 

Unitatea urmează  a fi 

mutată într-o clădire nouă  

construită. 

Termen-În cursul anului 

școlar 2021-2022. 

 

3 Grădinița cu program 

normal sat Comiat 

comuna Lunca de Sus  

- fără ASF ( obiectiv în curs 

de reabilitare și dotare ) 

copii nu frecventau activități 

în această unitate. 

Solicitarea notificării de la 

DSP pentru lucrările de 

reabilitare a obiectivului.         

Termen – imediat  

 

4 Grădinița cu program 

normal ”Csiga Biga” 

Miercurea Ciuc 

- neasigurarea cubajului 

conform prevederilor 

Ord.M.S. 1456/2020 art.23 

pentru grupa mică. 

Relocarea grupelor în 

spațiile existente. 

Termen-29.10.2021 
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II.  Unităţile de învăţământ preuniversitar  şcoli şi licee (efectuată în perioada 13-29.09.2021) 

desfăşurată în judeţul Harghita 

 

 În cadrul acţiunii tematice au fost efectuate   verificări într- un număr de  62 unități de 

învăţământ preuniversitar (şcoli şi licee)  şi 10 cabinete medicale şcolare. Astfel au fost verificate 

48  şcoli primare, gimnaziale şi speciale, respectiv 14 licee. La 2 unităţi de învăţământ controlate s-a 

constatat că acestea nu funcţionează, deoarece se efectuează lucrări de reamenajări- recompartimentări,  

la una din şcoli copiii urmează cursurile on line iar ceilalţi au fost mutaţi într-o altă şcoală. 

 

 A. In ceea ce priveşte prevederile Ord.nr. 1756 din 2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în cele 60  de unităţi 

au fost verificate asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, 

organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice, organizarea accesului în unitatea/instituţia 

de învăţământ, organizarea programului de învăţământ, asigurarea măsurilor igienico-sanitare la 

nivel individual, asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ, instruirea 

personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de 

prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, nefiind constatate neconformităţi majore. Astfel am constata 

că, în unităţile verificate, accesul în incinta școlii este supravegheată și coordonată de  o persoană 

desemnată de conducerea unității. Sunt stabilite intervale orare  pentru intrarea eșalonată în unitate, 

pentru fiecare etaj sau aripă. Sunt amplasate dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate, 

preum și la intrarea în fiecare clasă și cancelarie. Pentru limitarea deplasării elevilor în interiorul 

instituției, fiecărei clase este alocată o sală de curs, iar locurile din clasă sunt fixe pe toată durata 

cursurilor. Pauzele sunt decalate pentru o gestionare căt mai bună a fluxului de elevi, în vederea 

respectării distanțării fizice.  În sălile de clasă băncile sunt așezate la 1m distanţă. Procesul de 

învățare se desfășoară într-un singur schimb.  Este asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea 

elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor 

minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este 

posibil. Este asigurat izolator pentru izolarea asistată a elevilor suspecţi sau depistați cu boli 

transmisibile, până la preluarea lor. În interiorul unității de învățământ atât elevii, cât și personalul 

angajat poartă mască de protecție. Colectarea măștilor utilizate se realizează în recipiente specifice.  

 În prima zi de școală elevii au fost instruiți cu privire la respectarea măsurilor de protecție și 

de prevenire a infecției cu SARS-COV-2.  Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic a fost 

instruit pentru a observa starea de sănătate a elevilor și cu privire la implementarea măsurilor de 

protecție și prevenție a infecției.  

 

 B.In ceea ce priveşte respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1456 din 25 august 

2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, 

odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, în urma verificărilor efectuate au fost constatate 

următoarele: 

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreere a 

copiilor şi tinerilor, în urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: 

 1. Unităţi fără ASF : 

file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67226/00212006.htm
file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67226/00212006.htm
/C:UsersUsersintact%204.0cacheLegislatietemp6722600212006.htm
/C:UsersUsersintact%204.0cacheLegislatietemp6722600212006.htm
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 -Şcoala primară  Sat Răchitiș, comuna Bilbor 

 -Şcoala primară Heveder com Voşlobeni 

 -Şcoala Gimnazială Plăieşii de Sus 

 2. Terenul aferent unităţii  nu este delimitat faţă de lucrările de construcţii care se desfăşoară 

în curtea acesteia, pentru  prevenirea apariţiei unor  pericole potenţiale pentru sănătatea şi securitatea 

copiilor şi tinerilor, la : 

     -Şcoala Gimnazială  dr. Lukacs Mihaly Plăieşii de Jos 

 3. Spaţii utilizate - o sală de clasă  are o suprafaţă mică faţă de numărul copiilor , iar 

amplasarea băncilor  nu poate respecta distanţarea, nerespectând astfel art.24 lit.a, la : 

   -    Şcoala primară din Iacobeni com. Plăieşii de Jos 

        -    Şcoala primară Heveder com Voşlobeni 

 

 4. Grup sanitar care nu respectă prevederile art.7 , amplasat în curtea unităţii, fără asigurarea  

dotărilor corespunzătoare (chiuvete cu apă potabilă rece şi caldă), la: 

    -    Şcoala primară din Iacobeni com. Plăieşii de Jos 

    -    Şcoala primară  Sat Răchitiș, comuna Bilbor 

 5.Iluminatul este neconform prevederilor art.11 ali.1-2, într-o singură clasă , la: 

    -    Şcoala primară din Iacobeni com. Plăieşii de Jos 

    -    Şcoala primară Heveder com Voşlobeni 

 6.Apa potabilă- neasigurarea instalaţiei de apă potabilă curentă ,la: 

     -    Şcoala primară  Sat Răchitiș, comuna Bilbor 

 

Lista unităţilor la care au fost constatate neconformităţi 

Nr. 

crt 

Unitatea Neconformitate constatată Măsuri şi termene  Sancţiune 

1 Şcoala Gimnazială 

Iacobeni 

-o sală de clasă aglomerată, 

cu iluminat 

necorespunzător, cu 

amplasarea băncilor 

necorespunzător 

- Lipsa grupurilor sanitare 

corespunzătoare.Unitatea 

dispune de grupuri sanitare  

de tip uscat, amplasate în 

curtea unităţii. La ora 

controlului acestea erau 

curate, vidanjate . 

Finalizarea lucrărilor de 

amenajare a sălii în care se 

afla o magazie şi mutarea 

salii de clasă în locul 

acesteia. 

Termen-conform devizelor 

de finalizare a lucrărilor  

Unitatea a solicitat 

notificare pentru lucrările 

de amenajare care se află în 

desfăşurare.  

 

2 Şcoala Gimnazială  dr.  

Lukacs Mihaly Plăieşii 

de Jos 

-efectuarea superficială a 

lucrărilor de curăţenie şi 

dezinfecţie pe coridoare. 

In curtea şcolii se 

desfăşoară lucrări de 

construire a unei grădiniţe 

Efectuarea lucrărilor de 

curăţenie şi dezinfecţie cu 

periodicitate mai mare 

având în vedere lucrările 

generatoare de praf care se 

desfăşoară în curte. 

Avertisment 

pentru persoană 

fizică, conform 

HG 857/2011 

art.53 litera m 
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cu program prelungit, fiind 

necesară împrejmuirea 

totală a acestei zone 

Termen-permanent 

Imprejmuirea totală şi 

continuă a zonei şantierului  

aflată în curtea şcolii 

Termen- imediat si 

permanent pe toată durata 

lucrărilor de construcţii 

3. Şcoala Gimnazială 

Răchitiş com Bilbor 

Lipsa grupurilor sanitare 

corespunzătoare.Unitatea 

dispune de grupuri sanitare  

de tip uscat, amplasate în 

curtea unităţii. La ora 

controlului acestea erau 

curate, vidanjate . 

Lipsa apei potabile curente  

Intocmirea unui plan de 

măsuri pentru asigurarea 

apei potabile curente şi a 

grupurilor sanitare 

corespunzătoare , avizat de 

Primaăria locală  

Termen 20 octombrie 2021 

 

4. 

 

 

Scoala primară 

Heveder com. 

Voslobeni 

Lipsa ASF 

O sală de clasă aglomerată, 

cu iluminat 

necorespunzător, cu 

amplasarea băncilor 

necorespunzător 

Solicitarea notificării de la 

DSP pentru lucrările de 

reabilitare a obiectivului.        

Termen – imediat 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DR. TAR GYÖNGYI 


