
 

 

                                                        

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA 

str. Păcii, nr. 76, loc. Dofteana, jud. Bacău, Tel./Fax 0234352026; e-mail samdofteana@yahoo.com  

 
 
Nr. 1806/09.09.2020 

 

Plan de curățenie și dezinfecție 

 
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 

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 

Numele și 
prenumele 

personalului care 
efectuează 

operațiunile 

Numele și prenumele 
personalului care 
supraveghează și 

verifică 

-Toate 
clasele  
2x/zi 

curățenie 
2x/zi 

dezinfecție,  
în 2 

schimburi 
-holuri 

-băi 

Curatenie 
11.40-12.40 

și 
Seara 18.55-

19.30 
Dezinfectie 
6.30-7.00 

Și în schimbul 
2 elevi, după 
3 ore de curs 

-holurile și 
băile se 

curață în 
timpul 

fiecărei ore 
de curs 

11.40-12.00 
19.55-19.05 

1. 
Măturarea 
pardoselii 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 

personal 
Mătură și 

făraș 

Se mătură 
sistematic 

pardoseala pe 
toată 

suprafața sa și 
gunoiul 

se adună în 
făraș, care se 
deversează 
în coșul de 

gunoi. 

   Mocanu Mihaela 
Vasiloiu Maria 

(CORP A) 
Serban Luminita 
Gaburici Mioara 

(CORP B) 
Potoc Rodica 
Potoc Cristina 

(CORP C) 
Pădureț Maricica 

(Sală sport) 
Covaci Lenuța 
(Centrul Mult.) 

Director,Irimia Ana-
Nicoleta 

Dir. Adj.,David 
Daniela Ecaterina 

Administrator,Grigore 
Lenuța 

mailto:samdofteana@yahoo.com


 11.50-12.00 
 

19.05-19.10 

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 în 

coșul de gunoi 
un sac de 
gunoi nou 

   Mocanu Mihaela 
Vasiloiu Maria 

(CORP A) 
Serban Luminita 
Gaburici Mioara 

(CORP B) 
Potoc Rodica 
Potoc Cristina 

(CORP C) 
Pădureț Maricica 

(Sală sport) 
Covaci Lenuța 
(Centrul Mult.) 

Director,Irimia Ana-
Nicoleta 

Dir. Adj.,David 
Daniela Ecaterina 

Administrator,Grigore 
Lenuța 

 12.00-12.15 
19.10-19.20 

3. Ștergere 
pupitre 

(exterior și 
interior) 

și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 

personal 
1 lavetă, 
soluție 
șters 

suprafețe 
(bactisept) 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 

suprafețe și se 
șterge 

un pupitru 
(exterior și 
interior). 
Se repetă 

operațiunea 
pentru fiecare 

pupitru. Se 
efectuează 

operațiunea și 
pentru 

catedră, 
întrupătoare 
de lumină, 
pervaz și 
mânere 

ferestre, cuier, 
mânere ușă de 

intrare în 
clasă. 

4. 
Dezinfecție 

pupitre 
(exterior 

și interior) 
și alte 

suprafețe 

Halat, mască și 
mănuși pentru 

personal 
1 lavetă 

suprafețe 
soluție 

dezinfecție 
suprafețe(sticky) 

Se pune pe 
lavetă soluție 

pentru 
dezinfecție 

suprafețe și se 
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. 

Mocanu Mihaela 
Vasiloiu Maria 

(CORP A) 
Serban Luminita 
Gaburici Mioara 

(CORP B) 
Potoc Rodica 
Potoc Cristina 

(CORP C) 
Pădureț Maricica 

(Sală sport) 
Covaci Lenuța 
(Centrul Mult.) 

Director,Irimia Ana-
Nicoleta 
Dir. Adj.,David 
Daniela Ecaterina 
Administrator,Grigore 
Lenuța 

 12,15-12.30 
 

5. Spălarea 
pardoselilor 

Halat, 
mască și 

Se pune apă 
caldă în 

   Mocanu Mihaela 
Vasiloiu Maria 

Director,Irimia Ana-
Nicoleta 



19.20-19.30 mănuși 
pentru 

personal 
Găleată, 

mop 
Apă caldă 
Detergent 

spălat 
pardoseli 

găleată 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. 

(CORP A) 
Serban Luminita 
Gaburici Mioara 

(CORP B) 
Potoc Rodica 
Potoc Cristina 

(CORP C) 
Pădureț Maricica 

(Sală sport) 
Covaci Lenuța 
(Centrul Mult.) 

Dir. Adj.,David 
Daniela Ecaterina 

Administrator,Grigore 
Lenuța 

 06.30-07.00 
Dupa 3 ore 
de curs la 

schimbul doi 

   6. 
Dezinfecție 
pardoseli 

Halat, mască și 
mănuși pentru 

personal 
Găleată, mop 

Apă caldă 
Soluție 

dezinfecție 
pardoseli 

Se pune apă 
caldă în 

găleată și 
soluție de 

dezinfecție 
pentru 

pardoseli 
conform 

instrucțiunilor 
de utilizare, 
se udă și se 

stoarce 
mopul, 

se șterge 
pardoseala pe 

toată 

Mocanu Mihaela 
Vasiloiu Maria 

(CORP A) 
Serban Luminita 
Gaburici Mioara 

(CORP B) 
Potoc Rodica 
Potoc Cristina 

(CORP C) 
Pădureț Maricica 

(Sală sport) 
Covaci Lenuța 
(Centrul Mult.) 

Director,Irimia Ana-
Nicoleta 

Dir. Adj.,David 
Daniela Ecaterina 

Administrator,Grigore 
Lenuța 



suprafața 
acesteia 
spălând 

și storcând 
frecvent 
mopul. 

La final se 
aruncă apa, se 
spală găleata 

și 
se spală 
mopul. 

 

- În fiecare pauză se aerisește sala de clasă (profesorul se asigură că sunt geamurile deschise), iar în timpul orelor geamurile se rabatează. 

- În timpul în care se face curățenie/dezinfecție clasele se aerisesc! 

- Covorașele dezinfectante de la intrare în corpurile de clădire se scutură,apoi se umezesc cu  soluție cu bactisept/clor ( ora 7.00/10.00/12.30/16.30). 

- Fiecare intrare/ieșire va avea un coș cu capac și pedala (sac), unde vor fi aruncate măștile utilizate. 

- Personalul nedicatic se va îngriji ca dozatoarele să fie pline cu gel dezinfectant pentru mâini, respectiv săpun la grupurile sanitare. De asemenea, vor completa imediat 

la grupurile sanitare hârtia igienică și prosoapele de hârtie. 

- Personalul nedidactic va lucra în două schimburi, astfel: 6,30 – 14,30 – schimbul I;       11,30– 19,30 – schimbul al II-lea  

- Vor lucra pe schimburi, câte o săptămână, adică, o săptămână schimbul I, următoarea săptămână schimbul al II-lea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” 
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 

- sălile de 
clasă unde 

se 
desfăşoară 
activităţi în 
cursul zilei. 

 
- Grupa mică 

A(etaj); 
-Grupa mică 

B(parter); 
- Grupa 

mijlocie(part
er); 

- Grupa 
mare (etaj). 

 
2x/zi 

curățenie 
2x/zi 

dezinfecție 
 

06,30 –7,30 
 
 
 
 
 

17,30-18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,30-18.00 

 
aerisire 

 
 
 
 

Măturarea 
pardoselii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evacuarea 
deșeurilor 

 
 
 
 
 
 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 

personal; 
Mătură și 

făraș. 
 
 
 
 
 
 
 

-Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 

personal; 
-Sac coș de 

gunoi 

 
 
 
 
 
 

Se mătură sistematic 
pardoseală pe toată 

suprafața sa și gunoiul se 
adună în făraș care se 
deversează în coșul 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. 

- pentru mâini 
se foloseşte gel 

dezinfectant 
- pentru 

suprafeţe se 
foloseşte 
igienizant 

pentru 
suprafeţe; 

- covoraşele de 
la intrare se 

umezesc 
permanent cu 
bactisept/clor 

- mănuși de 
unică folosință, 
măști, halate. 

 
 
 
 
 

  
Chiper Mariana 
Cojocaru Adina 

Baciu Rodica 
Hanganu Emilia 

Administrator, 
 

Grigore Lenuța 

- sălile de 
clasă unde 

se 
desfăşoară 
activităţi în 

 
 

06.30-07,00 
 

18,00-18.30. 

 
 

3. Ștergere 
măsuțe 

(exterior și 

 
Halat, 

mască și 
mănuși 
pentru 

 
Se pune pe lavetă soluție 
pentru șters suprafețe și 

se șterge un pupitru 
(exterior și interior). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Se pune pe 

lavetă 
soluție 
pentru 

 
 

Chiper Mariana 
Cojocaru Adina 

Baciu Rodica 

Administrator, 
 

Grigore Lenuța 
 
 



cursul zilei. 
- cancelarie; 

-cabinet 
medical; 

- hol intrare, 
holuri etaje; 

- grupuri 
sanitare; 
- birouri; 

2x/zi 
curățenie 

2x/zi 
dezinfecție 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09,00-09,15 
 

11,45- 12,00 
 

15,30- 
16,00- 

interior) și 
alte 

suprafețe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personal, 
1 lavetă, 

soluție șters 
suprafețe 

 
 

Se 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Dezinfecț ie 
măsuțe 

(exterior și 
interior) și alte 

suprafețe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halat, mască și 
mănuși pentru 

personal 
1 lavetă 

Suprafete, 
soluție 

dezinfecție 
suprafețe 

(stiky) 

dezinfecție 
suprafețe și 

se 
dezinfecteaz

ă prin 
ștergere 
măsuță 

(exterior și 
interior). Se 

repetă 
operațiunea 

pentru 
fiecare 

măsuță. Se 
efectuează 

operațiunea 
și pentru 
catedră, 

întrerupătoa
re de 

lumină, 
pervaze și 

mânere ușă 
de 

intrare în 
clasă. 

Hanganu Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiper Mariana 
Cojocaru Adina 

Baciu Rodica 
Hanganu Emilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrator, 
 

Grigore Lenuța 

- sălile de 
clasă unde 

se 
desfăşoară 
activităţi în 
cursul zilei. 
cancelarie; 

- hol intrare, 
holuri etaje; 

- grupuri 
sanitare; 
- birouri; 

2x/zi 

 
18,30-19,00 

 
5.Spălarea 

Pardoselilor 
 

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. 

    
 
 
 

Chiper Mariana 
Cojocaru Adina 

Baciu Rodica 
Hanganu Emilia 

 
 
 

Administrator, 
 

Grigore Lenuța 



curățenie 
2x/zi 

dezinfecție 
 

- covoraşele de la intrare 
se umezesc permanent cu 

bactisept/clor 
- mănuși de unică 

folosință, măști, halate. 

- sălile de 
clasă unde 

se 
desfăşoară 
activităţi în 
cursul zilei. 
cancelarie; 

- hol intrare, 
holuri etaje; 

- grupuri 
sanitare; 
- birouri; 

2x/zi 
curățenie 

2x/zi 
dezinfecție 

 

11.00-11.30 
 

15,30-16.30 
 
 

 
6.Dezinfecț ie 

pardoseli 

  - pentru mâini 
se foloseşte gel 
dezinfectant ; 

- pentru 
suprafeţe se 

foloseşte 
igienizant 

pentru 
suprafeţe; 

- covoraşele de 
la intrare se 

umezesc 
permanent cu 
bactisept/clor 

- mănuși de 
unică folosință, 
măști, halate. 

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 

instrucțiunil
or 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. 

 
 

Chiper Mariana 
Cojocaru Adina 

Baciu Rodica 
Hanganu Emilia 

 

 
 
 

Administrator, 
 

Grigore Lenuța 

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. 



- Fiecare intrare/ieșire va avea un coș cu capac și pedala (sac), unde vor fi aruncate măștile utilizate. 

- Personalul nedicatic se va îngriji ca dozatoarele să fie pline cu gel dezinfectant pentru mâini, respectiv săpun la grupurile sanitare. De asemenea, 

vor completa imediat la grupurile sanitare hârtia igienică și prosoapele de hârtie. 

- Personalul nedidactic va lucra în două schimburi, astfel: 6,30 – 14,30 – schimbul I;       11,00– 19,00 – schimbul al II-lea  

Vor lucra pe schimburi, câte o săptămână, adică, o săptămână schimbul I, următoarea săptămână schimbul al II-lea. 

           

 

 

                                                       dir. prof. Irimia Ana-Nicoleta                                                           dir. adj. prof. David Daniela-Ecaterina 

 
 

        


