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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELEORMAN 
 
 

Conform prevederilor OMS 119 din 2014, modificat și completat prin OMS 

994/ 2018, la toate unitățile de folosință publică  trebuiesc respectate următoarele 

norme de igienă: 

Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă 

sau la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate pentru apa 

potabilă din legislația în vigoare. Acestea vor fi prevăzute cu instalații  de alimentare 

cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuție și exploatare.  

Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în 

lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să își 

prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care 

se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau 

a aerului.  

Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor 

uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, 

băi, dușuri, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare și de curățenie. În 

acest sens, conducerile unităților au următoarele obligații:  

 a) să asigure repararea imediată a oricăror defecțiuni apărute la instalațiile de 

alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;  

 b) să controleze starea de curățenie din anexele și din grupurile sanitare din 

unitate, asigurându-se spălarea și dezinfecția zilnică ori de câte ori este necesar a 

acestora; 

 c) să asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii 

grupurilor sanitare din unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ștergere sau 

zvântare a mâinilor după spălare etc.) ; în grupurile sanitare comune nu se admite 

folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscătoare cu aer cald sau distribuitoare 

pentru prosoape de unică folosință, din 

 d) să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament 

de lucru de culoare diferită față de cel destinat altor activități.  

 

Curățarea, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, precolectarea și evacuarea 

deșeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiții:  

 

Curățarea și dezinfecția  

- Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecanică (manuală și/sau automată) a 

oricăror forme de deșeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, 

rezultate în urma activităților umane, în unitatea de folosință publică. Prin dezinfecție 

se înțelege reducerea numărului de germeni saprofiți și patogeni prin mijloace fizice 

sau chimice; cea mai eficientă metodă este dezinfecția cu un produs biocid;  
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- Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii  

Colectarea deșeurilor solide în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din 

material plastic, închise etanș, și evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea și 

dezinfectarea lor după golire.  

Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea 

recipientelor de colectare a deșeurilor solide, racordate la un hidrant și la rețeaua de 

canalizare, pentru a putea fi curățate la necesitate, precum și pentru spălarea și 

dezinfecția recipientelor.  

Unitățile vor fi dotate și aprovizionate, după necesitate, cu utilaje și 

materialele necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare. 

Autoritățile publice locale și operatorii economici au obligația să asigure 

colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice 

aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special și autorizate.  

La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligația să 
respecte normele sanitare și să consulte direcția de sănătate publică teritorială.  
  Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a depozitelor de 
deșeuri municipale se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de 
cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează 
deșeurile; deșeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă 
aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului. 
Precolectarea secundară, adică strângerea și depozitarea provizorie a sacilor cu 
depozite de deșeuri municipale în punctele de precolectare organizată, se face în 
recipiente de culori diferite inscripționate cu tipul deșeurilor, dimensionate 
corespunzător, acoperite.  
 Containerele vor fi concepute în așa fel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, 
iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea. 
Recipientele vor fi menținute în bună stare și vor fi înlocuite imediat, la primele 
semne de pierdere a etanșeității. Ele vor fi amplasate în spații special amenajate, 
menținute în condiții salubre.  
 Administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea și 
neutralizarea deșeurilor menajere și stradale. Este interzisă depozitarea deșeurilor 
după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat. 

Evacuarea deșeurilor menajere biodegradabile și reziduale de la locurile de 
producere și colectare la locul de neutralizare se face de preferință zilnic, fără a se 
depăși următoarele termene maxime:  

• în perioada 1 aprilie-1 octombrie:  

- zilnic, din zonele rezidențiale și de la unitățile de alimentație publică 

- la cel mult două zile, din celelalte zone.  

• în perioada 1 octombrie-1 aprilie:  

- la cel mult 3 zile. 


