
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 
 

ORDIN 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor 

de igienă privind unităţile pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor 

 

 Văzând Referatul de aprobare nr.                  /2016 al Direcţiei generale asistenţă medicală 
şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,  

având în vedere: 

- art. 28 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

     - art. 34 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

ministrul Sănătăţii emite următorul ordin: 

Art. I. – La articolul 16 din Normele de igienă privind unităţile pentru protecţia, educarea şi 
instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"(2) În unităţile de preşcolari şi şcolari se va urmări desfăşurarea activităţii în condiţiile unui regim 
de activitate şi de odihnă corespunzător capacităţii de efort a diferitelor grupe de vârstă (tabelul nr. 
1). Funcţionarea grădiniţelor cu orar normal se poate realiza şi în serii organizate după-amiaza, cu 
avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Avizul direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se va acorda în următoarele condiţii: 

a) numărul de cereri pentru încadrarea în grădiniţe cu orar normal depăşeşte capacitatea 
sistemului de învăţământ preşcolar, de a asigura locurile necesare în grădiniţe cu orar 
normal, în serii organizate dimineaţa; 

b) organizarea seriilor de dimineaţă și după-amiază cu respectarea unei pauze de cel puțin o 
oră între acestea, în vederea efectuării operațiunilor de aerisire și curățenie specifice; 

c) să se asigure rotația celor două serii, cel puțin semestrial." 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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