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Avocatul Poporului solicită Inspectoratului Școlar Județean Olt să ia 
măsurile necesare pentru securizarea tuturor unităților de învățământ din 

subordine – Recomandare emisă în urma unui incident în care o fetiță a 
căzut de la etajul I al unei grădinițe        

 
 
 

Avocatul Poporului recomandă Inspectoratului Școlar Județean Olt să 

întreprindă toate măsurile şi diligenţele legale, necesare securizării unităţilor de 

învăţământ, în vederea prevenirii repetării unor incidente regretabile şi periculoase, de 

genul celui în care o fetiță a căzut de la etajul I al unei grădinițe. În recomandare se mai 

solicită Inspectoratului Școlar Județean să monitorizeze intrarea în legalitate, din 

punctul de vedere al securității, a unităților de învățământ din subordine. 

 

Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu a Avocatului Poporului, după 

apariția în Gazeta de Sud, în 13 aprilie 2017, a articolului intitulat ,,Accident la o grădiniţă 

din Slatina: o fetiţă de cinci ani a căzut de la etajul I” , în care se relata faptul că o fetiță 

de cinci ani care frecventează grupa mijlocie a unei grădinițe din Slatina a căzut de la 

etajul I al clădirii în care funcționează grădinița, pentru că ușa de la baie s-a blocat, iar 

fata, panicată, a încercat să găsească altă ieșire. 

 

În urma sesizării din oficiu, Avocatul Poporului a făcut demersuri către 

Inspectoratul Școlar Județean Olt, din care au reieșit următoarele : 

- În urma incidentului petrecut, precum şi în baza demersului Instituţiei  

Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Craiova, s-au demarat procedurile disciplinare; 

- Unitatea de învăţământ a luat imediat măsura securizării geamului băii de  

la care s-a produs incidentul, prin montarea unor bare metalice, verificarea şi repararea 

uşii de la spălător, care se manevra cu greutate, din cauza umidităţii existente în 

încăpere ; 

- Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.2 a hotă- 
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rât constituirea comisiei de cercetare preliminară a faptelor cu caracter disciplinar ; 

- În urma cercetărilor efectuate şi a finalizării procedurii, în baza raportului  

de cercetare disciplinară întocmit în cauză, s-a aplicat sancţiunea cu avertisment 

educatoarei în grupa căreia era copilul care a căzut pe fereastră, iar pentru îngrijitoare 

s-a aplicat sancţiunea cu avertisment şi schimbarea încadrării pe un post din 

organigrama unităţii de învăţământ, post în care nu mai interacţionează cu copiii;   

- În urma acestui incident, s-a constatat că locaţia în care grupele cu pro-  

gram normal îşi desfăşurau activitatea instructiv-educativă nu prezintă securitate 

pentru respectivii copii; 

- S-a decis mutarea copiilor într-o locaţie conformă cu standardele de securitate, 

demarându-se lucrări pentru aducerea locației respective la standardele 

conforme ;  

- Actualmente, copiii celor două grupe cu program normal îşi desfăşoară  

activitatea didactică cu două educatoare, câte un cadru didactic şi o îngrijitoare 

pentru fiecare grupă, într-un spaţiu securizat şi adaptat necesităţilor copiilor.  

- Clădirea a fost dotată cu pază exterioară şi interfon.  

 

                Ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt, 

Avocatul Poporului a emis Recomandarea sus-menționată, care poate fi consultată pe site-ul 

instituției, la secțiunea Recomandări. 

 

 

 
 
 
 
 
Matei Vîrtosu                                                                        7 decembrie 2017       
Purtător de cuvânt 
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