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ORDIN nr. 1.033 din 18 august 2004privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor 

EMITENT    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 septembrie 2004 

Data intrării în vigoare 03-09-2004 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 03-09-2004 până la data de 04-
02-2019 
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de 
stat nr. OB. 9.422 din 18 august 2004, 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

Articolul I 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, se modifică după cum urmează: 

1. Paragraful al treilea al literei d) a articolului 23 va avea următorul cuprins: 
"Pentru personalul adult vor fi prevăzute: o cabină WC şi o chiuvetă pentru 40 de persoane, 
precum şi un duş flexibil pentru 10 persoane, conform reglementărilor în vigoare;". 
2. Litera e) a articolului 24 va avea următorul cuprins: 

"e) în toate unităţile pentru preşcolari vor fi asigurate obiecte sanitare în conformitate cu 
prevederile cuprinse în tabelul nr. 6;". 
3. Litera d) a articolului 25 va avea următorul cuprins: 
"d) obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti vor fi asigurate în conformitate 
cu reglementările în vigoare;". 
4. Litera m) a articolului 33 va avea următorul cuprins: 
"m) dotarea atelierelor de mecanică şi de prelucrare a lemnului cu chiuvete pentru spălarea 
mâinilor, săpun şi prosop de hârtie;". 

Articolul II 
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ministrul sănătăţii, 
Ovidiu Brînzan 
Bucureşti, 18 august 2004. 
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