
 
 

Informare cu privire la măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului colar Județean Galați în 

vederea începerii în condiții optime a anului școlar 2021-2022 

 

Ref.:  

 Situația autorizării unităților de învățământ din cele 65 de unități administrativ teritoriale 

ale județului Galați.  

 Situația nominală a unităților școlare neautorizate și cauzele neautorizării. 

 

Pentru anul școlar 2021-2022, rețeaua de învățământ din județul Galați cuprinde un total de 429 de 

unități de învăţământ (dintre care 186 cu personalitate juridică) şi 5 unităţi conexe (dintre care 4 cu 

personalitate juridică). 

Nr. 

crt. 
Nivel de învăţământ 

Total școli PJ + 

structuri arondate 

Personalitate 

juridica (PJ) 
Structuri (AR) 

Total U R Total U R Total U R 

1 preșcolar 214 64 150 24 22 2 190 42 148 

2 primar (pregătitoare-IV) 18 0 18 0 0 0 18 0 18 

3 gimnazial (pregătitoare-VIII) 136 38 98 104 34 70 32 4 28 

4 şcoli profesionale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

5 
licee teoretice / colegii / licee 

tehnologice 
33 29 4 32 28 4 1 1 0 

 

Total școli învățământ de 

masă 
402 131 271 161 84 77 241 47 194 

1 învățământ special 3 3 0 2 2 0 1 1 0 

2 
şcoli profesionale învățământ 

special 
2 2 0 1 1 0 1 1 0 

3 
licee tehnologice învățământ 

special 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 
Total școli învățământ special 6 6 0 4 4 0 2 2 0 

Total școli învățământ de masă + 

învățământ special de stat 
408 137 271 165 88 77 243 49 194 

1 grădinițe 9 9 0 9 9 0 
   

2 primar (pregătitoare-IV) 0 0 0 0 0 0 
   

3 gimnazial (pregătitoare-VIII) 2 1 1 2 1 1 
   

4 liceu 1 1 0 1 1 0 
   

5 scoli postliceale 9 9 0 9 9 0 
   

 
Total școli învățământ 

particular 
21 20 1 21 20 1 0 0 0 

 
Total general învățământ 429 157 272 186 108 78 243 49 194 

1 cluburi sportive 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

2 palate şi cluburi 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

3 centrul județean de excelență 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 
Total unități conexe 5 5 0 4 4 0 1 1 0 

 
TOTAL GENERAL 434 162 272 190 112 78 244 50 194 

 



 
Din cele 434 de unități, 162 în mediu urban (din care 112 cu personalitate juridică și 50 structuri 

arondate) și 272 în mediu rural (din care 78 cu personalitate și 194 structuri arondate). 

În vederea monitorizării pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Galați, pentru 

deschiderea în bune condiţii a noului an şcolar 2021–2022 și respectarea normelor de igienă, pentru ocrotirea, 

educarea si instruirea copiilor și tinerilor, conform OMS nr. 1955/1995, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați a 

transmis documente în toate unităţile de învățământ, prin care s-au solicitat informaţii referitoare la stadiul 

execuţiei lucrărilor de igienizare şi reparaţii ale clădirilor şi situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare pentru spațiile de învățământ, cât şi problemele şi necesităţile concrete ale acestora, precum și 

situația asigurării cerinței de securitate la incendiu a clădirilor aferente unităţilor de învăţământ de pe raza 

judeţului Galaţi. 

a. Situaţia autorizaţiilor sanitare  

Din analiza datelor transmise de către unitățile de învățământ, rezultă că din cele 434 de unități de 

învățământ: 

- un număr de 371 unități (dintre care 137 din mediul urban, 234 din mediul rural) au aviz sanitar de 

funcționare: 

 în mediul urban: 

 

Învățământ de stat 115 

a. cu personalitate juridică 74 

b. structuri arondate 41 

Învățământ particular 20 

a. cu personalitate juridică 19 

b. structuri arondate 1 

Unități conexe 3 

a. cu personalitate juridică 2 

b. structuri arondate 1 

Total 137 

 

 în mediul rural: 

 

Învățământ de stat 233 

a. cu personalitate juridică 68 

b. structuri arondate 165 

Învățământ particular 1 

a. cu personalitate juridică 1 

b. structuri arondate 0 

Unități conexe 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 234 

 

- toate cele 21 de unități de învățământ particular cu personalitate juridică au aviz sanitar de funcționare; 

- un număr de 51 unități (dintre care 17 din mediul urban, 34 din mediul rural) sunt fără aviz sanitar de 

funcționare; 



 
 în mediul urban: 

 

Învățământ de stat 15 

a. cu personalitate juridică 6 

b. structuri arondate 9 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Unități conexe 2 

a. cu personalitate juridică 2 

b. structuri arondate 0 

Total 17 

 

 în mediul rural: 

 

Învățământ de stat 34 

a. cu personalitate juridică 5 

b. structuri arondate 29 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Unități conexe 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 34 

 

- un număr de 12 unități (dintre care 8 din mediul urban, 4 din mediul rural) parțial autorizate; 

 în mediul urban: 

 

Învățământ de stat 8 

a. cu personalitate juridică 8 

b. structuri arondate 0 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Unități conexe 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 8 

 

 în mediul rural: 

 

Învățământ de stat 4 

a. cu personalitate juridică 4 

b. structuri arondate 0 

Învățământ particular 0 



 
a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Unități conexe 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 4 

 

Motivele neacordării avizelor sanitare sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

Unități neautorizate din 

mediul urban 
Motive neautorizare Observatii 

1 

Grădinița cu Program 

Normal „Ciprian 

Porumbescu” Galați 

funcționează în 3 apartamente la parter de bloc, 

fără circuite funcționale, cubaj și iluminat 

natural insuficient, fără teren de joacă 

nu se autorizează 

2 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 10 Galați 

funcționează în 2 apartamente la parter de bloc, 

fără circuite funcționale, cubaj și iluminat 

natural insuficient, fără teren de joacă 

nu se autorizează 

3 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 19 Galați 

săli de grupă subdimensionate, lavoare 

insuficiente, lipsă grup sanitar personal, lipsă 

teren de joacă 

nu se autorizează 

4 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 21 Galați 

modificări de structură fără acordul DSP, a 

cedat 2 săli de clasă Școlii Gimnaziale Nr.15 

Galați și astfel nu mai asigură circuite și dotări 

sanitare 

nu se autorizează 

5 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 22 Galați 

s-a mutat în vechiul local, dar nu are circuite 

funcționale corespunzătoare 

nu se autorizează 

6 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 27 Galați 

nu are local propriu; funcționeaza în alte 

grădinițe 

  

7 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 40 Galați 

funcționează în 2 apartamente la parter de bloc, 

fără circuite funcționale, cubaj și iluminat 

natural insuficient, fără teren de joacă, dotări 

sanitare insuficiente 

nu se autorizează 

8 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 13 Tecuci 

fațada deteriorată, curte neîmprejmuită, 

instalații sanitare nefuncționale 

nu se învață în localul 

grădiniței 

9 
Grădinița cu Program 

Normal Nr. 17 Tecuci 

funcționează la parterul unui cămin de 

nefamiliști, fără acordul DSP, fără circuite, 

dotări sanitare insuficiente, lipsa cabinet 

medical și izolator 

în derulare lucrări de 

renovare și amenajare; 

nu se autorizează 

10 

Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” 

Galați  

în proces de reabilitare 

  

11 
Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” Galați 

în proces de reabilitare   

12 
Școala Gimnazială Nr. 33 

Galați 

în proces de reabilitare   

13 

Școala Gimnazială 

„Grigorie Teologul” 

Galați 

în proces de reabilitare   

14 

Școala Profesională 

Specială „Paul Popescu 

Neveanu” Galați 

lipsă personal, lipsă izolator, vestiar pentru 

spălătorie, cădițe duș sparte 

  



 

15 

Liceul Tehnologic 

„General de Marină 

Nicolae Dumitrescu 

Maican” Galați 

spații de învățământ: lambriuri degradate, 

instalație electrică nefuncțională; internat: 

mobilier insuficient și degradat; cantină - 

spații frig fără termometre, probe de mâncare 

păstrate necorespunzător; atelier - plafoane și 

pereți cu infiltrații, lipsă sistem încălzire, lipsă 

grătare de protecție, lipsă vestiar pentru elevi; 

sala de sport - hidroizolație deteriorată cu 

infiltrații, pereți neigienizați, instalații sanitare 

incomplete, instalație electrică veche, lipsă 

sistem de ventilație 

  

16 Palatul Copiilor Galați Monument istoric   

17 
Centrul de Excelență 

Galați 
Va funcționa în localul Palatului Copiilor 

 

 

Nr. 

crt. 

Unități de învățământ 

neautorizate din mediul 

rural 

Motive neautorizării Observații 

1 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Aldești, 

comuna Berești Meria 

are notificare  nu a solicitat 

funcționare în școală 

2 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Toflea, 

comuna Brăhășești 

săli de grupă subdimensionate cu iluminat 

natural insuficient, amplasate în incinta școlii, 

dotări sanitare insuficiente 

Se contruiește o 

grădiniță nouă. 

3 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat 

Vizurești, comuna 

Buciumeni 

lipsă apă curentă, grup sanitar impropriu în curs de amenajare, 

se va autoriza la 

finalizarea lucrărilor 

4 
Școala Gimnazială Nr. 1 

comuna Corod 

are notificare  va solicita autorizație 

5 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 1 comuna 

Corod 

are notificare   va solicita autorizație 

6 
Liceul Tehnologic Nr. 1 

comuna Corod 

are notificare  va solicita autorizație 

7 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 2 comuna 

Cudalbi 

lipsă grup sanitar Se va finaliza 

construcția grădiniței 

noi. 

8 
Școala Gimnazială Nr. 1 

comuna Drăgușeni 

nu are apă potabilă notificare 21.11.2019; 

va solicita autorizație 

9 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 comuna 

Drăgușeni 

nu are apă potabilă notificare 21.11.2019; 

va solicita autorizație 

10 

Școala Gimnazială Nr. 1 

sat Adam, comuna 

Drăgușeni 

elevii învață în clădirea Grădiniței Căuești; 

clădire este în reabilitare 

lipsa grup sanitar 

propriu 

11 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Adam, 

comuna Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

 



 

12 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Căuești, 

comuna Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

 

13 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat 

Ghinghești, comuna 

Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

 

14 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Știețești, 

comuna Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

 

15 

Școala Gimnazială Nr. 1 

sat Fundeanu, comuna 

Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

 

16 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat 

Fundeanu, comuna 

Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

 

17 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat 

Nicopole, comuna 

Drăgușeni 

au fost remediate aspectele semnalate la 

verificarea DSP; se va solicita ASF. 

  

18 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 comuna 

Ghidigeni 

nu a solicitat notificare (local nou)   

19 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Ireasca, 

comuna Gohor 

spații neadecvate    

20 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Nărtești, 

comuna Gohor 

spații neadecvate  

21 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Zărnești, 

comuna Jorăști 

lipsă apă curentă (se lucrează la rețeaua 

centralizată de apă) 

nu se autorizează 

22 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 1 comuna 

Matca - Corp A 

cubaj insuficient la sălile de grupă, dotări 

sanitare insuficiente, lipsă spații și circuite la 

spălătorie, lipsă cabinet medical, lipsă personal 

sanitar 

nu se autorizează; grup 

sanitar interior 

23 
Școala Gimnazială Nr. 2 

comuna Matca 

nu asigură apă potabilă   

24 

Școala Gimnazială 

„Dimitrie Cantemir” 

comuna Matca 

are notificare din 2020; nu are ASF   

25 
Școala Gimnazială Nr. 1 

comuna Priponești 

spații neadecvate  

26 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 comuna 

Priponești 

lipsă gard împrejmuitor   

27 

Școala Gimnazială Nr. 1, 

sat Ciorăști, comuna 

Priponești 

cladire reabilitată; lipsă recepție realibitare  

28 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1, sat 

Ciorăști, comuna 

lipsă apă potabilă  



 
Priponești 

29 

Grădinița cu Program 

Normal „Constantin 

lazăr”, sat Negrea, 

comuna Schela 

funcționează în alt local (Cămin Cultural), cu 

pardoseală din gresie, fără dulapuri tip vestiar , 

lipsă teren de joacă 

La 1 septembrie 2021 

se va finaliza 

construcția nouă. 

30 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 comuna 

Valea Mărului 

local nou dat în folosință  

31 

Școala Gimnazială „Maria 

Grecu” sat Odaia 

Manolache, comuna 

Vînători 

grupuri sanitare amplasate în curtea școlii  

32 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 sat Șivița, 

comuna Tulucești 

dosar depus, autorizație în curs de obținere   

33 

Grădinița cu Program 

Normal Nr. 1 comuna 

Vârlezi 

local impropriu, lipsă apă curentă, grup sanitar 

comun cu Căminul Cultural propriu, cubaj, 

iluminat, sistem de încălzire necorespunzător 

nu se autorizează 

34 

Grădinița cu Program 

Normal „Peștișorul de 

Aur” comuna Vlădești 

nu s-a realizat recepția noii clădiri de către 

Primărie, nu s-a putut solicita autorizația 

sanitară 

 

 

Nr. 

crt. 

Unități de 

învățământ parțial 

autorizate 

Motivele neautorizării Observații 

1 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 64 Galați 

- corp B 

funcționează într-un apartament la parter de bloc, 

fără circuite funcționale, cubaj și iluminat natural 

insuficient, fără teren de joacă 

nu se autorizează 

2 

Școala Gimnazială 

„Ludovic Cosma” 

Galați - sala de sport 

clădire necorespunzătoare, fără vestiare și grupuri 

sanitare 

nu se autorizează 

3 

Liceul Tehnologic 

„Carol I” Galați - 

școala - ateliere 

școală cu parchet, tâmplărie degradate; ateliere cu 

infiltrații pe plafoane și pereți 

  

4 

Liceul Tehnologic 

„Aurel Vlaicu” Galați 

- școala, sala de sport , 

ateliere 

școala - instalație electrică defectă, săli de clasă 

neigienizate, lipsă arteziene, parchet degradat în 

două săli de clasă; sala de sport - infiltrații în 

plafoane și pereții din vestiare; ateliere - lipsă 

vestiare, nu se asigură grupuri sanitare separate pe 

sexe. 

unitate aflată în 

reabiliare 

5 

Colegiul de Industrie 

Alimentară „Elena 

Doamna” Galați -

spălătoria 

lipsă circuite funcționale, vestiar pentru personal, 

grup sanitar pentru personal și depozit de lenjerie 

murdară 

nu se autorizează 

6 
Liceul cu Program 

Sportiv Galați 

cantina cu instalație electrică defectă, fațada 

clădirii deteriorată ce pune în pericol siguranța 

elevilor, personal insuficient; sala de baschet 

clădire degradată, instalație sanitară defectă, lipsă 

sistem ventilație, infiltrații plafoane, nu se 

folosesc vestiarele elevilor 

  

7 
Liceul Tehnologic 

„Radu Negru” Galați 

corp B - scaune degradate, instalație electrică 

incompletă 

  



 

8 

Liceul Tehnologic 

„Eremia Grigorescu” 

Târgu Bujor - local C 

2020 - s-a creat un culoar care unește corpul A cu 

C, astfel există acces la grupurile sanitare, există 

încălzire, nu s-a înlocuit pardoseala și nu există 

vestiar la atelier și sala de sport 

  

9 
Liceul Tehnologic Nr. 

1 comuna Corod 

corp A - are notificare, corp C - necesită 

reabilitare 

  

10 

Liceul Tehnologic 

„Costache Conachi” 

comuna Pechea - Corp 

vechi (B) 

iluminat natural necorespunzător, cubaj 

insuficient, parchet și mobilier degradate, lipsă 

grup sanitar 

nu se autorizează; grup 

sanitar exterior 

11 

Școala Gimnazială 

„Doamna Nica” 

comuna Valea Mărului 

- corp A 

plafoane cu infiltrații datorită acoperișului 

degradat, lumină naturală insuficientă 

nu se autorizează 

12 

Școala Gimnazială 

„Sf. Nicolae” comuna 

Vânători - sala de 

sport 

lipsa vestiare și grupuri sanitare  clădire dezafectată 

 

Starea fizică a clădirilor şcolilor diferă de la caz la caz, în funcţie de vechime, de lucrările de 

întreţinere, reparaţii, consolidare, reabilitare; principalele cauze pentru care unele şcoli nu au autorizație 

sanitară sunt legate de nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare impuse pentru funcţionare (lipsa surselor de 

apă potabilă în şcoală, starea necorespunzătoare a grupurilor sanitare, mobilier foarte vechi, împrejmuiri 

necorespunzătoare, lipsa circuitelor funcționale, cubaj și iluminat natural insuficient, funcționarea unor 

grădinițe la parterul unor blocuri, unități de învățământ aflate în proces de reabilitare etc.). 

Pentru remedierea situațiilor, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, sunt necesare acțiuni care 

presupun investiții mari la nivelul comunităților în care funcționează unitatea școlară. 

Din analiza datelor transmise de către unitățile de învățământ, se remarcă efortul unităților de 

învățământ și al autorităților locale pentru a se realiza igienizarea și reparațiile necesare în spațiile școlare, cât 

și înaintarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare pentru spațiile de 

învățământ, pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv – educativ în anul școlar 2021–2022. 

 

b. Situația asigurării cerinţei de securitate la incendiu a clădirilor aferente unităţilor de învăţământ de pe 

raza judeţului Galaţi 

Pe raza judeţului Galaţi sunt 190 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică cu 619 corpuri de 

clădire. Dintre aceste unităţi de învăţământ, 67 de clădiri din 52 unităţi de învăţământ cu personalitate 

juridică sunt autorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu, 111 unităţi de învăţământ cu 

personaltate juridică nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu și 24 de unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică cu un număr de 28 de clădiri care necesită autorizaţie de securitate la incendiu, 

astfel: 

Nr. 

crt. 

Unităţi de învăţământ 

care deţin clădiri puse 

în funcţiune fără 

autorizaţie de securitate 

la incendiu 

Motivele principale privind 

nesolicitarea/obţinerea Autorizaţiei 

de securitate la incendiu 

Stadiul la care se află unitatea 

de învaţământ pentru fiecare 

corp de clădire 

 Licee   

1.  Colegiul Naţional S-a emis adresă de respingere pentru Documentaţia tehnică în lucru. 



 
„Alexandru Ioan Cuza” 

Galaţi 

autorizaţie de securitate la incendiu,  

- documentaţie tehnică incompletă 

sau documente care nu corespund 

cu cele realizate în teren (piese 

desenate, procese verbale de calitate 

privnd realizarea lucrărilor cu rol de 

protecţie la foc, proces verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, 

etc.); 

- necorelare între documentele 

conţinute în documentaţia tehnică 

depusă (între scenariul de securitate 

la incendiu, referatul verificatorului 

de proiect sau piesele desenate); 

- nu s-au executat instalaţiile speciale 

de protecţie la incendiu. 

S-a emis adresă respingere autorizație 

nr. 279/19/SU-GL din 11.12.2019, cu 

următoarele motive principale: 

Pe planul de situaţie nu au 

fost menţionate funcţiunea, riscul de 

incendiu şi nivelul de stabilitate la 

incendiu al vecinătăţilor, distanţele 

faţă de căile de acces la drumurile 

publice, precum şi denumirea şi 

lăţimea acestora, contrar prevederilor 

anexei nr.4 la O.M.A.I. nr.129/2016; 

Nu s-a stabilit numărul de 

utilizatori pentru fiecare etaj al cădirii 

şi nu s-a calculat gabaritul de 

evacuare al uşilor de acces de la 

casele de scări la hol de la parter; 

Instalaţiile de iluminat de 

siguranţă nu au fost proiectate în 

conformitate cu prevederile 

art.7.23.7.2 din NP I7/2011 - nu au 

fost prevăzute corpuri de iluminat de 

siguranţă la demisol şi la schimbarea 

direcţiei de evacuare, iar instalaţia de 

iluminat de securitate împotriva 

panicii nu a fost reprezentată pe 

piesele desenate contrar prevederilor 

art.5, alin.(4) din O.M.A.I. 129/2016; 

Clădirea nu a fost prevăzută 

cu instalaţie de detectare, semnalizare 

şi avertizare a incendiilor şi instalaţii 

de stins incendii cu hidranţi interiori 

şi exteriori, contrar prevederilor NP 

118-2/2013 şi NP 118-3/2015; 

La data verificării în teren a 

condiţiilor de autorizare s-a constatat 

că nu s-au montat instalaţiile de 

iluminat de iluminat de securitate 

împotriva panicii şi de intervenţie. 



 

2.  
Liceul Tehnologic „Paul 

Dimo” Galaţi 

S-a emis adresă de respingere pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

sau documente care nu corespund 

cu cele realizate în teren (piese 

desenate, autorizaţie de construire, 

procese verbale de calitate privnd 

realizarea lucrărilor cu rol de 

protecţie la foc, etc.). 

Documentaţia tehnică în lucru. 

3.  

Colegiul de Industrie 

Alimentară „Elena 

Doamna” Galaţi 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

4.  

Școala Profesională 

„Hortensia Papadat 

Bengescu” comuna 

Iveşti 

S-a emis adresă de respingere pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- documente neconforme cu 

metodologia de avizare (nesemnate 

de personal autorizat); 

- nu s-a prevăzut necesitatea echipării 

cu instalaţii de protecţie la incendiu 

(detecţie, hidranţi interiori şi 

exteriori); 

- aspecte tratate necorespunzător 

referitoare la neasigurarea 

distanţelor de siguranţă la foc faţă 

de vecinătăţi; 

S-a emis adresă de respingere pentru 

aviz de securitate la incendiu, cu 

următoarele motive principale: 

- documente neconforme cu 

metodologia de avizare (nesemnate 

de personal autorizat); 

- nu s-a prevăzut necesitatea echipării 

cu instalaţii de protecţie la incendiu 

(detecţie, hidranţi interiori şi 

exteriori); 

- aspecte tratate necorespunzător 

referitoare la neasigurarea 

distanţelor de siguranţă la foc faţă 

de vecinătăţi. 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 

 Şcoli    



 

1.  

Seminarul Teologic 

Ortodox „Sf. Andrei” 

Galaţi 

S-a obţinut Aviz de securitate la 

incendiu. 

Unitatea şcolară motivează lipsa 

fondurilor pentru elaborarea şi 

depunerea documentaţiei pentru 

autorizaţia de securitate la incendiu. 

Investiţie finalizată, a fost 

efectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor.  

2.  

Şcoala Gimnazială „Sf. 

Gheorghe” comuna 

Cuca 

S-a obţinut Aviz de securitate la 

incendiu. 
S-a emis adresă de respingere pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- documente neconforme cu 

metodologia de avizare (nu sunt în 

original sau nu sunt la faza de 

P.Th.); 

S-a obținut avizul de securitate la 

incendiu nr. 284/19/SU-GL din 

04.12.2019. 

Refacere documentaţie tehnică. 

3.  
Şcoala Gimnazială Nr. 2 

comuna Fârţăneşti 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

4.  

Şcoala Gimnazială Viile, 

sat Viile, comuna 

Fârţăneşti 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

5.  

Şcoala Gimnazială 

„Negoiţă Dănăilă” sat 

Buceşti, comuna Iveşti 

S-a emis adresă de respingere pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- necorelare între documentele 

conţinute în documentaţia tehnică 

depusă (între scenariul de securitate 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
la incendiu, referatul verificatorului 

de proiect sau piesele desenate); 

- nu s-au prevăzut în documentaţia 

tehnică instalaţiile speciale de 

protecţie la incendiu. 

S-a emis adresă de respingere cu nr. 

166/SU-GL din 10.09.2010 pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- Nu există corelare între punctele 

3.1.a), 3.1.b) din scenariul de 

securitate la incendiu și planșa nr. 

A9, în ceea ce privește condițiile de 

combustibilitate și rezistența la foc 

a planșeului aferent corpului A – 

școală, de asemenea, nu s-a stabilit 

corect gradul de rezistență la foc a 

întregii construcții conform 

prevederilor art. 2.1.9 și notei la 

tabelul 2.1.9 din normativul 

P118/99 ; 

- Nu există corelare între punctul 

3.3.a) din scenariul de securitate la 

incendiu și planul de situație, în 

ceea ce privește distanțele de 

siguranță între construcții; 

- Nu s-a realizat echiparea 

construcției cu instalație de 

detectare, semnalizare si alertare în 

caz de incendiu conform 

prevederilor art.3.3.1(1) lit.e) din 

normativul P118/3-2015, cu 

modificările și completările 

ulterioare, de asemenea, cu 

instalație de hidranți interiori 

conform prevederilor art.4.1 lit.g) 

din normativul P118/2-2013, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

- Din adresa Apa Canal SA nr. 7379 

din 06.03.2018, nu reies condițiile 

de debit și presiune în conformitate 

cu art. 12.3(2) lit.a) din normativul 

P118/2-2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Documentația tehnică depusă nu 

conține procesul verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor, contrar 

prevederilor anexei nr. 4 la 

O.M.A.I. nr.129/2016, modificat și 

completat ulterior. 

6.  

Şcoala Gimnazială 

„Dimitrie Cantemir” 

comuna Matca 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

Documentaţia tehnică în lucru. 



 
o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

7.  
Şcoala Gimnazială Nr. 1 

comuna Rediu 

S-au emis 3 adrese de respingere 

pentru autorizaţie de securitate la 

incendiu, cu următoarele motive 

principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

sau documente care nu corespund 

cu cele realizate în teren (piese 

desenate, procese verbale de calitate 

privind realizarea lucrărilor cu rol 

de protecţie la foc, proces verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, 

etc.); 

- documente neconforme cu 

metodologia de avizare (nesemnate 

de personal autorizat, nu tratează 

toată clădirea); 

- aspecte tratate necorespunzător 

referitoare la neasigurarea 

distanţelor de siguranţă la foc faţă 

de vecinătăţi; 

- lucrări de construire nefinalizate. 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 

8.  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 

sat Fântânele, comun 

Scânteiești 

S-a obţinut Aviz de securitate la 

incendiu(1); 

S-a emis adresă de respingere pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

sau documente care nu corespund 

cu cele realizate în teren (piese 

desenate, procese verbale de calitate 

privind realizarea lucrărilor cu rol 

de protecţie la foc, etc.); 

- necorelare între documentele 

conţinute în documentaţia tehnică 

depusă (între scenariul de securitate 

la incendiu, referatul verificatorului 

de proiect sau piesele desenate); 

- nerespectarea reglementărilor 

tehnice specifice în vigoare; 

- nu s-a prevăzut iluminatul de 

securitate pentru evacuare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

9.  Școala Primară „Marcu S-au emis 2 adrese de respingere Refacere documentaţie tehnică 



 
Zamfirel” sat Fântânele, 

comuna Scânteieşti 
pentru autorizaţie de securitate la 

incendiu, cu următoarele motive 

principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

sau documente care nu corespund 

cu cele realizate în teren (piese 

desenate, procese verbale de calitate 

privind realizarea lucrărilor cu rol 

de protecţie la foc, etc.); 

- necorelare între documentele 

conţinute în documentaţia tehnică 

depusă (între scenariul de securitate 

la incendiu, referatul verificatorului 

de proiect sau piesele desenate); 

- nerespectarea reglementărilor 

tehnice specifice în vigoare; 

- nu s-a prevăzut iluminatul de 

securitate pentru evacuare. 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 

10.  
Şcoala Gimnazială Nr. 1 

comuna Slobozia 

Conachi 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

11.  
Şcoala Primară Nr.1 sat 

Izvoarele, comuna 

Slobozia Conachi 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

12.  
Şcoala Gimnazială „Ene 

Patriciu” comuna Smulți 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

Documentaţia tehnică în lucru. 



 
proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

13.  

Şcoala Gimnazială 

„Vasile Burlui” comuna 

Suceveni 

S-a emis adresă de respingere pentru 

aviz de securitate la incendiu, cu 

următoarele motive principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

sau documente care nu corespund 

cu cele realizate în teren (piese 

desenate, procese verbale de calitate 

privind realizarea lucrărilor cu rol 

de protecţie la foc, etc.); 

- documente neconforme cu 

metodologia de avizare (pisele 

desenate nu sunt în original); 

- nerespectarea reglementărilor 

tehnice specifice în vigoare. 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 

 Grădiniţe   

1.  

Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Prichindel” 

Galaţi 

S-a emis adresă de respingere pentru 

autorizaţie de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

(piese desenate, procese verbale de 

calitate privind realizarea lucrărilor 

cu rol de protecţie la foc, etc.); 

- nu s-au executat instalaţiile speciale 

de protecţie la incendiu (hidranţi 

interiori). 

S-a emis aviz de securitate la 

incendiu cu nr. 158/20/SU-GL din 

14.08.2020. 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 

2.  

Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Prichindel” 

Tecuci 

S-au emis 2 adrese de respingere 

pentru aviz de securitate la incendiu, 

cu următoarele motive principale: 

- documentaţie tehnică incompletă 

(piese desenate); 

- documente neconforme cu 

metodologia de avizare (scenariul 

de securitate la incendiu nesemnat 

de proiectanţi); 

- nerespectarea reglementărilor 

tehnice specifice în vigoare. 

 

S-a emis adresa de respingere 

pentru autorizație de securitate la 

incendiu cu nr. 31/20/SU-GL din 

17.02.2020, cu următoarele motive: 

Documentația depusă pentru 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
obținerea autorizației de securitate la 

incendiu nu respectă prevederile anexei 

nr. 4, pct. 1 din OMAI nr. 29/2016 

pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind avizarea şi 

autorizarea de securitate la incendiu 

şi protecţie civilă. Astfel, din 

documentația depusă pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendiu 

lipsesc:  

 autorizația de 

construire;  

 lista documentelor 

care atestă performanţa la foc a 

produselor pentru construcţii cu rol în 

satisfacerea cerinţei fundamentale 

„securitate la incendiu” ori a celor 

care au performanţe de comportare la 

foc;  

 procese-verbale de 

verificare-constatare a calităţii 

lucrărilor, procese-verbale pentru 

verificarea calităţii lucrărilor ce devin 

ascunse etc., în care să fie incluse 

măsurile realizate privind îndeplinirea 

cerinţei fundamentale „securitate la 

incendiu”; 

 procesul-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. 

Nu există corelare între 

scenariul de securitate la incendiu și 

piesele desenate (planșa nr. A09 – 

plan etaj-situație propusă) cu privire 

la suprafața holurilor E01, E20 și 

dimensiunile ușii de evacuare situată 

în axul A’(12’-13’). 

Nu se respectă lungimea căii 

de evacuare într-o singură direcție 

pentru etajul I al clădirii, contrar 

prevederilor tab. 4.2.109. din 

Normativul de siguranță la foc a 

construcțiilor, indicativ P118-99. 

Nu a fost montată instalația 

de detectare, semnalizare și alarmare 

la incendiu și nu s-a făcut dovada 

funcționării instalației de stingere cu 

hidranți interiori. 

 Din discuțiile purtate cu 

reprezentanții unității de învățământ 

s-a ajuns la concluzia că s-au greșit 

cererea și documentele depuse pentru 

obținerea autorizației de securitate la 

incendiu și ar fi trebuit depuse 

documentele pentru obținerea avizului 



 
de securitate la incendiu. 

S-a emis adresa de respingere 

pentru aviz de securitate la incendiu 

cu nr. 108/20/SU-GL din 12.06.2020, 

cu următoarele motive:  

În documentația depusă 

pentru obținerea avizului de securitate 

la incendiu sunt într-un singur 

exemplar pagina 5 din scenariul de 

securitate la incendiu și planșa nr. A9 

(plan etaj-situație propusă).  

Nu există corelare între 

scenariul de securitate la incendiu și 

piesele desenate (planșa nr. A09 – 

plan etaj-situație propusă) cu privire 

la suprafețele holurilor E01, E20. 

Nu există corelare între pct. 

1.4.A, lit. h și 3.4.A, lit. d din 

scenariul de securitate la incendiu cu 

privire la dimensiunile ușilor de 

evacuare din clădire. 

Nu este tratat în întregime în 

scenariul de securitate la incendiu 

punctul 3.2, lit. f cu privire la 

instalațiile de stingere cu hidranți 

interiori și hidranți exteriori. 

În scenariul de securitate la 

incendiu se precizează că alimentarea 

hidranților interiori și exteriori se face 

de la rețeaua publică de alimentare cu 

apă, dar nu s-a depus la documentație 

avizul societății de distribuție a apei 

prin care se certifică faptul că se 

asigură debitul și presiunea necesare 

funcționării instalațiilor de stingere cu 

hidranți interiori și exteriori. 

3.  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 1 comuna 

Matca 

S-a obţinut Aviz de securitate la 

incendiu 

Documentaţia tehnică în lucru. 

4.  Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 1 Tecuci 

S-a obţinut Aviz de securitate la 

incendiu 

Documentaţia tehnică în lucru. 

5.  

Grădiniţa cu Program 

Normal sat Viile, 

comuna Fârţăneşti 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

Documentaţia tehnică în lucru. 



 
lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

6.  

Grădiniţa cu Program 

Normal Nr.1 comuna 

Movileni 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

7.  

Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 2 comuna 

Movileni 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

8.  

Grădiniţa cu program 

normal Nr. 1 sat 

Fântânele, comuna 

Scânteiești 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

9.  

Grădiniţa cu Program 

Normal Nr.1 comuna 

Ţepu 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

Documentaţia tehnică în lucru. 



 
beneficiarilor.   

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

10.  

Grădiniţa cu Program 

Normal Nr.2 sat 

Umbrăreşti Deal, 

comuna Umbrăreşti 

S-a emis adresă de respingere pentru 

aviz de securitate la incendiu, cu 

următoarele motive principale: 

- nerespectarea distanţelor de 

siguranţă la foc faţă de vecinătăţi; 

- nerespectarea reglementărilor 

tehnice specifice în vigoare. 

- S-a emis adresa de respingere 

pentru aviz de securitate la 

incendiu nr. 209/20/SU-GL din 

18.09.2019, cu următoarele motive 

principale: 

Documentaţia depusă nu este 

completă şi nu respectă prevederilor 

art. 11 şi pct.1 din anexa nr.4 la 

Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de 

avizare şi autorizare de securitate la 

incendiu şi protecţie civilă; Astfel, 

aceasta nu conține: 

- piese desenate la scara 1:50, 

1:100 ori 1:200, după caz, pentru 

arhitectură, în care sunt incluse 

măsurile de securitate la incendiu şi 

instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei 

„securitate la incendiu”, din 

documentaţia tehnică la fazele de 

proiectare proiect tehnic — P.Th. şi 

detalii de execuţie 

- proces-verbal pentru 

verificarea calităţii lucrărilor ce devin 

ascunse, în care să fie incluse 

măsurile realizate privind îndeplinirea 

cerinţei fundamentale „securitate la 

incendiu”; 

- referatul verificatorului de 

proiect atestat pentru cerinţa 

fundamentală „securitate la incendiu”, 

construcţii şi/sau instalaţii la fazele de 

proiectare proiect tehnic —P.Th. şi 

detalii de execuţie; 

- lista documentelor care 

atestă performanţa la foc a produselor 

pentru construcţii cu rol în 

satisfacerea cerinţei fundamentale 

„securitate la incendiu” ori a celor 

Refacere documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
care au performanţe de comportare la 

foc; 

 La data verificării în teren a 

documentației tehnice, nu erau 

montate corpurile de iluminat de 

securitate pentru marcarea căilor de 

evacuare, contrar celor menționate în 

scenariul de securitate la incendiu 

depus. 

11.  
Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 1 comuna 

Smulţi 

Nu a fost solicitată autorizaţia de 

securitate la incendiu, cu toate că 

reprezentanţii I.S.U. Galaţi au aplicat 

o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea 

asistenţei tehnice de specialitate 

proiectanţilor, investitorilor şi 

beneficiarilor. 

Beneficiarii acestor clădiri invocă 

lipsa documentelor în baza cărora s-au 

executat lucrările de construcţii sau 

lipsa fondurilor pentru întocmirea de 

astfel de documente şi realizarea de 

lucrări de conformare la actele 

normative în vigoare. 

Documentaţia tehnică în lucru. 

 

Inspector Şcolar General, 

Prof. Gina BRÎNZAN 

 


