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

vederea începerii în condiții optime a anului școlar 2022-2023 

 

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 2022-2023, rețeaua de învățământ din județul Galați cuprinde un total de 

427 de unități de învăţământ (dintre care 182 cu personalitate juridică) şi 5 unităţi conexe (dintre care 

4 cu personalitate juridică). 

Din cele 427 de unități, 158 sunt în mediul urban (din care 106 cu personalitate juridică și 52 

structuri arondate) și 269 în mediul rural (din care 76 cu personalitate juridică și 193 structuri 

arondate). 

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

pentru deschiderea în bune condiţii a noului an şcolar 2022–2023 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. De asemenea, în 

centralizarea datelor, Inspectoratul Școlar a colaborat cu Direcția de Sănătate Publică Galați și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați. 

a. Situaţia autorizaţiilor sanitare  

Din analiza datelor transmise de către unitățile de învățământ și de către cele două instituții 

menționate mai sus, rezultă că din cele 427 de unități de învățământ: 

- un număr de 388 unități (dintre care 137 din mediul urban, 251 din mediul rural) au aviz 

sanitar de funcționare: 

 în mediul urban: 

 

Învățământ de stat 115 

a. cu personalitate juridică 65 

b. structuri arondate 50 

Învățământ particular 22 



 
a. cu personalitate juridică 21 

b. structuri arondate 1 

Total 137 

 

 în mediul rural: 

 

Învățământ de stat 250 

a. cu personalitate juridică 69 

b. structuri arondate 181 

Învățământ particular 1 

a. cu personalitate juridică 1 

b. structuri arondate 0 

Total 251 

 

- toate cele 22 de unități de învățământ particular cu personalitate juridică au aviz sanitar de 

funcționare; 

- un număr de 30 unități (dintre care 14 din mediul urban, 16 din mediul rural) sunt fără aviz 

sanitar de funcționare; 

 în mediul urban: 

 

Învățământ de stat 14 

a. cu personalitate juridică 13 

b. structuri arondate 1 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 14 

 

 în mediul rural: 

 

Învățământ de stat 16 

a. cu personalitate juridică 4 

b. structuri arondate 12 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 16 

 

- 13 unități au aviz sanitar parțial de funcționare (pentru o parte dintre corpurile de clădire 

deținute) - 9 în urban și 4 în rural; 

 

 în mediul urban: 



 
 

Învățământ de stat 9 

a. cu personalitate juridică 8 

b. structuri arondate 1 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 9 

 

 în mediul rural: 

 

Învățământ de stat 4 

a. cu personalitate juridică 3 

b. structuri arondate 1 

Învățământ particular 0 

a. cu personalitate juridică 0 

b. structuri arondate 0 

Total 4 

 

 

 

Motivele neacordării avizelor sanitare sunt următoarele: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

SITUAȚIA AUTORIZĂRII SANITARE 

ASF MOTIVE NEAUTORIZARE 

1.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT „CIPRIAN 

PORUMBESCU” GALAȚI 

neautorizat funcționează în 3 apartamente 

la parter de bloc, fără circuite 

functionale, cubaj si iluminat 

natural necorespunzator, fără 

teren de joacă, paturi suprapuse 

și insuficiente 

2.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 10 GALAȚI 

neautorizat funcționează în 2 apartamente 

la parter de bloc, fără circuite 

funcționale, cubaj și iluminat 

natural insuficient, fără teren de 

joacă 

3.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 22 GALAȚI 

neautorizat funcționează în local impropriu, 

fără circuite funcționale, 

iluminat și cubaj 

necorespunzător, casă tip vagon 

- nu poate obține ASF 

4.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 40 GALAȚI 

neautorizat funcționează în 2 apartamente 

la parter de bloc, fără circuite 

funcționale, cubaj și iluminat 

natural insuficient, fără teren de 

joacă 

5.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM     



 
PRELUNGIT NR. 64 GALAȚI 

CORP B neautorizat parter de bloc 

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 

GALAȚI 

neautorizat lambriu degradat, scaune din 

material textil, sală de clasă 

subdimensionată; probleme 

remediate parțial - vor fi 

remediate toate în anul școlar 

2022/2023 

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL 

SADOVEANU” GALAȚI 

neautorizat lucrări de reabilitare finalizate, 

au fost transmise documentele 

pentru obținerea ASF 

8.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN 

CEL MARE” GALAȚI  

neautorizat reabilitare 

9.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 

GALAȚI 

neautorizat reabilitare 

10.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 

GALAȚI  

    

ANEXA neautorizat  necesită lucrări de reabilitare 

11.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUDOVIC 

COSMA” GALAȚI  

    

SALA DE SPORT neautorizat lipsă vestiare și grupuri sanitare 

- nu poate obține ASF 

12.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. 

GRIGORIE TEOLOGUL” GALAȚI 

neautorizat reabilitare 

13.  COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAIL 

KOGĂLNICEANU” GALAȚI  

neautorizat reabilitare 

SALA DE SPORT neautorizat reabilitare 

14.  COLEGIUL NAȚIONAL 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” GALAȚI  

    

Corp B și Corp D neautorizat lipsă recepție finală - s-au făcut 

demersuri pentru finalizare 

15.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

GALAȚI  

    

INTERNAT neautorizat lipsă izolator, lipsă uși cabine 

WC fete - în curs de rezolvare 

CANTINĂ neautorizat instalatie electrică defectă, 

fațada cladirii deteriorate, 

personal insuficient - în curs de 

rezolvare 

SALA DE BASCHET neautorizat cladire degradată, neigienizată, 

instalație sanitară defectă, lipsă 

sistem ventilație, infiltrații în 

plafoane, nu se folosesc 

vestiarele elevilor - în curs de 

rezolvare 

16.  LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL 

DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU 

MĂICAN” GALAȚI 

  



 
SALA DE SPORT neautorizat hidroizolație deteriorată, 

infiltrații, pereți 

neigienizați,instalație sanitară 

incompletă, degradată, 

instalație electrică veche,lipsă 

sistem de ventilație - nu este 

utilizată 

17.  LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO 

„TRAIAN VUIA” GALAȚI  

neautorizat reabilitare 

18.  LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” 

GALAȚI  

    

ATELIERE neautorizat acoperiș deteriorat, infiltrații pe 

pereți - urmează în 2022/2023 

investiții pentru igienizare 

19.  COLEGIUL DE INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” 

GALAȚI 

    

SPĂLĂTORIE neautorizat lipsa circuite funcționale, 

vestiar și grup sanitar personal, 

depozit lenjerie murdară - nu 

poate obține ASF 

20.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 13 TECUCI 

neautorizat fațada deteriorată, lipsă gard, 

lavoare nefuncționale, capac 

deteriorat la fosa septică - nu 

funcționează în acel local 

21.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 17 TECUCI 

neautorizat parter de bloc - lipsă circuite 

funcționale, dotări sanitare 

insuficiente, lipsă izolator și 

cabinet medical 

22.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

BĂLĂBĂNEȘTI „GHEORGHE ȘI 

MARIA TAȘCĂ” COMUNA 

BĂLĂBĂNEȘTI 

neautorizat reabilitare 

23.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT 

ADAM, COMUNA DRĂGUȘENI 

neautorizat 
reabilitare nefinalizată 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT ADAM, COMUNA 

DRĂGUȘENI  

neautorizat 

reabilitare nefinalizată 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT CĂUIEȘTI, COMUNA 

DRĂGUȘENI 

neautorizat instalație de alimentare cu apă 

nefunctionala (preșcolarii 

folosesc o cab.WC din școală) - 

nu poate obține ASF 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT ȘTIEȚEȘTI, COMUNA 

DRĂGUȘENI 

neautorizat funcționeaza în fosta școală, 

într-o încăpere 

subdimensionată, cu lumină 

naturală insuficientă, pompa de 

alimentare cu apa defectă - nu 

poate obține ASF, trebuie 

investiții de la autoritățile 



 
locale pentru un nou puț 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT NICOPOLE, COMUNA 

DRĂGUȘENI 

neautorizat funcționează în fosta școală fără 

apă curentă, curte neamenajată, 

clădire parțial deteriorată, există 

dozator pentru apa potabilă- nu 

poate obține ASF 

24.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

CREANGĂ” SAT TĂLPIGI, COMUNA 

GHIDIGENI 

    

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT TĂLPIGI, COMUNA 

GHIDIGENI 

neautorizat local nou - a solicitat notificare 

25.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

COMUNA JORĂȘTI 

    

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT ZĂRNEȘTI, COMUNA 

JORĂȘTI 

neautorizat lipsă apă curentă - autoritățile 

locale sunt în curs de obținere 

a avizului pentru apa potabilă 

26.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 

COMUNA MATCA 

neautorizat  parchet, tâmplărie și mobilier 

degradate, gard incomplete - în 

lichidare 

27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL 

DRAGAN” COMUNA NICOREȘTI 

    

CORP B neautorizat reabilitare 

28.  LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE 

CONACHI” COMUNA PECHEA  

    

CORP VECHI neautorizat iluminat natural 

necorespunzător, cubaj 

insuficient, parchet, mobilier 

degradate, lipsa grup sanitar 

interior- autoritățile locale au 

început demersuri pentru 

rezolvarea problemei 

29.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

COMUNA PRIPONEȘTI 

neautorizat clădire veche, nereabilitată, 

plafoane fisurate, instalație 

electrică subdimensionată 

(instalația este refăcută în 

urmă cu 10 ani, pe fibră din 

Cu), curte neamenajată (există 

achiziționate materiale pentru 

construirea gardului, se 

așteaptă echipa de muncitori 

de la Primărie), apă din sursa 

proprie și dozatoare 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 COMUNA PRIPONEȘTI 

neautorizat funcționează în clădire 

modulară, nu este apă potabilă 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT 

CIORĂȘTI 

neautorizat 
nu a solicitat ASF 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL neautorizat curte neamenajată, apa este 



 
NR. 1 SAT CIORĂȘTI nisipată, apă potabilă de la 

dozator 

30.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

COMUNA TULUCEȘTI 

    

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 SAT ȘIVIȚA, COMUNA 

TULUCEȘTI 

neautorizat grupuri sanitare insuficiente -

construcție nouă, nu se pot 

face modificări timp de 5 ani 

31.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOAMNA 

NICA” COMUNA VALEA MĂRULUI 

neautorizat  clădire nouă aflată în 

construcție 

32.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. 

NICOLAE” COMUNA VÂNĂTORI  

    

SALA DE SPORT neautorizat lipsă vestiare și grupuri sanitare 

separate pe sexe - nu poate 

obține ASF 

 

33.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

COMUNA VÎRLEZI 

    

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1 COMUNA VÎRLEZI 

neautorizat local impropriu, lipsă apă 

curentă și canalizare, lipsă grup 

sanitar propriu, cubaj, iluminat 

și încălzire necorespunzătoare -

nu poate obține ASF 

34.  ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 

„P.P. NEVEANU” GALAȚI 

neautorizat lipsă personal sanitar, lipsă 

circuite la spălătorie, lipsă 

arteziene, nu există grupuri 

sanitare separate pe sexe - în 

curs de remediere 
 

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 2022–2023. 

 

 



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

învăţământ de pe raza judeţului Galaţi 

Pe raza judeţului Galaţi sunt 182 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică și 4 unități 

conexe cu personalitate juridică cu 619 corpuri de clădire. Dintre aceste unităţi de învăţământ, 73 de 

clădiri din 60 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sunt autorizate din punct de vedere 

al securităţii la incendiu, 109 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică nu necesită autorizaţie de 

securitate la incendiu și 20 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, cu un număr de 26 

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 și școli 

profesionale 
 

 

1.  

Colegiul Naţional 

„Alexandru Ioan Cuza” 

Galaţi 

S-a emis adresă de respingere pentru 

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; 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 



 
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 privind 

realizarea lucrărilor cu rol de protecţie la foc, 

etc.). 

S-a emis adresă de respingere pentru aviz de 

securitate la incendiu nr. 3331512 din 

08.06.2022, cu următoarele motive principale: 

Nu există corelare între scenariul de 

securitate la incendiu și piesele desenate cu 

privire la spațiile existente în clădirea analizată și 

accesul autospecialelor de intervenție din str. 1 

Decembrie 1918. 

Măsurile de apărare împotriva incendiilor 

stabilite în scenariul de securitate la incendiu nu 

se regăsesc în piesele desenate, contrar 

prevederilor art. 5, alin. (4) din OMAI nr. 

129/2016. 

Pe lângă aceste deficiențe, prin 

deschiderea ușilor de la sălile de clasă de la 

etajul al III-lea al clădirii către hol, se 

diminuează gabaritul acestuia, astfel fiind 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 



 
încălcate prevederile art. 2.6.17. din Normativul 

de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ 

P118/’99. 

3.  

Colegiul de Industrie 

Alimentară „Elena 

Doamna” Galaţi 

S-a emis adresă de respingere pentru aviz de 

securitate la incendiu nr. 3331511 din 

08.06.2022, cu următoarele motive principale: 

Nu există corelare între scenariul de 

securitate la incendiu și piesele desenate cu 

privire la spațiile existente în clădirea analizată. 

Nu sunt descrise în scenariul de securitate 

la incendiu clasa, nivelul și metoda de protecție 

pentru instalația de protecție împotriva 

trăsnetului. 

Există neconcordanțe în scenariul de 

securitate la incendiu cu privire la suprafața 

compartimentului de incendiu analizat, iar 

măsurile compensatorii adoptate pentru 

nerespectarea distanțelor de siguranță dintre 

clădiri nu sunt conform reglementărilor tehnice 

în vigoare. 

Măsurile de apărare împotriva incendiilor 

stabilite în scenariul de securitate la incendiu nu 

se regăsesc în piesele desenate, contrar 

prevederilor art. 5, alin. (4) din OMAI nr. 

129/2016. 

Nu s-a făcut un calcul pentru 

determinarea presiunii și a debitului necesare 

funcționării instalației de stingere cu hidranți 

interiori, pentru a se putea aprecia dacă 

alimentarea cu apă a acestei instalații se poate 

face din rețeaua publică de apă. 

În adresa nr. 13514/11.06.2020 eliberată 

de la Apă Canal S.A. Galați nu se precizează 

care este presiunea minimă pentru conducta de 

apă care alimentează instalațiile de stingere cu 

hidranți interiori și exteriori. 

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 aviz de securitate la incendiu nr. 

Execuţie lucrări de 

conformare. 



 
22/21/SU-GL  din 25.05.2021 

 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 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. 

Execuţie lucrări de 

conformare. 

3.  
Şcoala Gimnaziala 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 Nr. 1 

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 la incendiu, referatul verificatorului 

Refacere 

documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
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 10.09.2020 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 o serie de măsuri în sprijinul acestora 

privind informarea şi asigurarea asistenţei 

tehnice de specialitate proiectanţilor, 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 



 
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, comuna 

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); 

- nu s-a prevăzut iluminatul de securitate pentru 

evacuare. 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 

9.  

Școala Primară „Marcu 

Zamfirel” sat Fântânele, 

comuna Scânteieşti 

S-au emis 2 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, etc.); 

- necorelare între documentele conţinute în 

Refacere 

documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
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. 

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. 

S-a obținut avizul de securitate la incendiu nr. 

141/21/SU-GL din 13.12.2021. 

Execuţie lucrări de 

conformare 

11.  
Şcoala Gimnazială „Ene 

Patriciu” 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. 

12.  

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. 

Execuţie lucrări de 

conformare. 



 
S-a obținut avizul de securitate la incendiu nr. 

142/21/SU-GL din 15.12.2021. 

 Grădiniţe   

1.  

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 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, 

Refacere 

documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
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. 



 
2.  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 1 comuna 

Matca 

S-a obţinut Aviz de securitate la incendiu. 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 

3.  Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 1 Tecuci 
S-a obţinut Aviz de securitate la incendiu. 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 

4.  

Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 1 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.  

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. 

6.  

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. 

7.  Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 1 sat 

Nu a fost solicitată autorizaţia de securitate la 

incendiu, cu toate că reprezentanţii I.S.U. Galaţi 

Documentaţia tehnică 

în lucru. 



 
Fântânele, comuna 

Scânteiești 

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. 

8.  

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 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. 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. 209/19/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 

Refacere 

documentaţie tehnică 

şi execuţie lucrări de 

conformare. 



 
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 

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. 

10.  

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 școlar general, 

Prof. Gina BRÎNZAN 
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