
 

 

ANEXA 2 

Model plan cadru de curățenie și dezinfecție pentru unități de învățământ * 

-proiect- 

Sala și 

ritmul de 

curățenie și 

dezinfecție * 

Intervalul 

(ele)  

orar(e) 

curățenie/ 

dezinfecție 

Operațiuni de  

curățenie  în 

ordinea efectuării 

(inclusiv) 

Materiale utilizate 

per operațiune** 

Tehnica aplicată/              

per operațiune 

Operațiuni de 

dezinfecție  în 

ordinea 

efectuării 

Materiale 

utilizate per 

operațiune** 

Tehnica aplicată/ 

per operațiune  
Nume și 

prenum

e al 

personal

ului 

care 

efectuea

ză 

operațiu

nile 

Nume și prenume al 

personalului care 

supraveghează și 

verifică 

Clasa …  

etaj … 

2x/zi 

curățenie  

2x/zi 

dezinfecție 

Dacă se 

învață în 2 

schimburi  

 1. Măturarea 

pardoselii 

 

Halat, mască și 

mănuși pentru 

personal; 

Mătură și făraș. 

 

 

Se mătură sistematic 

pardoseală pe toată 

suprafața sa și gunoiul se 

adună în făraș care se 

deversează în coșul de 

gunoi 

      

  2. Evacuarea   

deșeurilor   

Halat, mască și 

mănuși pentru 

personal; 

Sac coș de gunoi  

Se scoate sacul  cu gunoi 

din coș, se închide sacul, 

se depozitează în 

containerul de colectare 

a deșeurilor.  

Se pune încoșul de gunoi 

un sac de gunoi nou. 

     

  3. Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

Halat, mască și 

mănuși pentru 

personal, 

 1 lavetă,   

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge un pupitru 

(exterior și interior). Se 

4. Dezinfecț

ie 

pupitre 

(exterior 

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru  

dezinfecție 

suprafețe și se  

  



alte 

suprafețe 

soluție șters 

suprafețe 

 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru Se 

efectuează operațiunea și 

pentru catedră, 

întreupătoare de lumină, 

pervaz și mânere 

ferestre, cuier, mânere 

ușă de intrare în clasă. 

și 

interior)  

și alte 

suprafețe 

1 lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

dezinfectează prin 

ștergere un 

pupitru (exterior 

și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere ușă de 

intrare în clasă. 

  5. Spălarea  

pardoselilo

r 

 

Halat, mască și 

mănuși pentru 

personal; 

Găleată, Mop  

Apă caldă 

Detergent spălat 

pardoseli 

 

Se pune apă caldă în 

găleataă și detergent 

pentru pardoseli 

conform instrucțiunilor 

de utilizare, se udă și se 

stoarce mopul, se șterge 

pardoseala pe toată 

suprafața acesteia 

spălând și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă apa, 

se spală găleata și se 

spală mopul.  

     

     6. Dezinfecț

ie 

pardoseli 

Halat, mască  

și mănuși 

pentru 

personal 

Găleată, Mop 

Apă caldă, 

Soluție 

dezinfecție 

pardoseli. 

Se pune apa caldă 

în găleată și 

soluție de 

dezinfecție pentru 

pardoseli conform 

instrucțiunilor de 

utilizare, se udă și 

se  stoarce mopul, 

se șterge 

pardoseala pe 

toată suprafața 

acesteia spălând și 

storcând frecvent 

mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

  



 

* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol, 

demisol, parter etc). Penttru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spații existente (oficii etc, precum și lifturi acolo unde există. Pentru 

fiecare sală vor fi incluse și geamurile și ușile.  

NB. Planul este completat pentru exemplu. Fiecare unitate de învățământ va completa cu datele proprii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

găleata și se spală 

mopul. 

          

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool 

pentru mâini) 

  

          

  Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate    


