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Anexa 10 la HCA nr. 11 401/22.09.2021
PLAN CADRU 

de curățenie și dezinfecție în clădirile universității1i 

1. 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.). Pentru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente (oficii etc., precum şi lifturi acolo unde există). Pentru fiecare sală vor fi incluse

şi geamurile şi uşile si se vor nominaliza responsabilitățile pentru efectuare si verificare a curățeniei.

2. Pentru facultățile care au activitate on-site și spaţiile de cazare deschise, ritmul și frecvența operațiunilor de curățenie și dezinfectare vor fi stabilite în funcție de gradul de

ocupare al sălilor și afluxul de studenți.

3. Pentru celelalte clădiri, ritmul și frecvența operațiunilor de curățenie și dezinfectare vor fi stabilite astfel încât să fie menținut nivelul de curățenie și siguranță.

Sala și 

ritmul de 

curățenie și 

dezinfecție 

Intervalul 

(ele) 

orar(e) 

curățenie/ 

dezinfecție 

Operațiunile 

și ordinea în 

care se vor 

efectua 

Materialel

e care se 

vor utiliza 

pentru 

fiecare 

operațiune 

Tehnica ce va fi 

aplicată pentru fiecare 

operațiune 

Operațiuni de 

dezinfecție în 

ordinea 

efectuării 

Materiale 

utilizate per 

operațiune 

Tehnica 

aplicată per 

operațiune 

Cine va 

face 

curățenia 

Cine va 

supraveghea 

efectuarea 

curățeniei 

Frecvența și 

durata de 

aerisire 

Săli, 

amfiteatre, 

laboratoare 

biblioteci, 

săli de 

lectură, săli 

de sport, 

muzee, 

secretariat, 

6,00-8,00 

(și după 

fiecare 

utilizare de 

către 

formaţii de 

studiu 

diferite/cadr

e 

1)Desprăfuirea

pereților

Halat, 

mască, 

mănuși, 

scară, perii 

cu coadă 

telescopică 

-Se deschid geamurile

-ștergerea de praf a

pereților cu mișcări

alternative sus jos sau

stânga dreapta , prima

dată cu mișcări ușoare

cu perie uscată iar apoi

cu peria umedă. Pereții

placați cu faianță sau

vopsiți se vor spăla:

Îngrijitoare Administrator 

clădire/cămin 

Va fi asigurată 

aerisirea sălilor în 

care se desfăşoară 

activităţi didactice 

înainte de sosirea 

studenţilor/cursanţ

ilor prin 

deschiderea 

ferestrelor timp de 

minimum 30 de 

Mihai
Highlight
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decanate, 

rectorat. 

holuri, 

scări, 

vestiare, 

cămine. 

 

La începutul 

şi sfârșitul 

activității  

și după 

fiecare 

utilizare de 

către 

formaţii de 

studiu 

diferite/cadr

e 

didactice/per

sonal) 

(Desprăfuire

a pereților şi 

ştergerea 

geamurilor o 

dată pe lună 

şi după caz) 

 

didactice/pe

rsonal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2)Spălarea 

ferestrelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)Curăţarea 

caloriferelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halat, 

mască, 

mănuși 

,scara, perii 

cu coadă 

telescopică, 

raclete, 

găleată, 

-lavete 

umede și 

uscate, 

soluții 

curățare 

ferestre 

 

 

 

 

 

 

 
Halat, 

mască, 

mănuși 

penson cu 

coadă 

curbată 

 

 

- se spală pe zone 

efectuând mișcări de sus 

în jos 

-se clătește suprafața 

spălată efectuând 

mișcări de sus în jos. 

-se usucă natural. 

 

 

 

 
Se protejează 

pardoseala, se deschide 

fereastra 

-se șterge de praf, se 

spală, se clătește 

începând cu interiorul 

ramei ferestrei apoi 

exteriorul 

-se spală sticla cu soluție 

de curățare, se aplica 

racleta si prin mișcări 

alternative de sus in jos 

se preia umezeala, se 

usucă prin ștergere 

circulară cu lavete uscate 

, se verifică rezultatul 

prin transparență. 

 

 

  

 
- Constă în desprăfuirea 

acestuia cu un penson cu 

coadă curbată, urmată de 

spălarea cu apă şi 

detergent, preparată 

conform indicaţiilor 

producătorului 

 

minute la 

începutul şi la 

finalul zilei, apoi 

în timpul pauzelor 

dintre activităţile 

didactice, 

minimum 10 

(zece) minute şi 

10 min după 

fiecare 

dezinfecţie.  
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4)Măturarea 

pardoselii 

 

 

 

 

 

 
Mătură și 

făraș, 

coș gunoi 

(de preferat 

cu capac), 

pungi 

menajere 

-Se colectează selectiv  

deșeurile în pungi de 

plastic. Se mătură umed 

pardoseala pe toată 

suprafața Se începe 

măturatul de-a lungul 

marginilor, la colțuri și 

sub mobilier. Se mătură 

apoi restul suprafeței. 

Măturatul se termină la 

ușa de intrare. În 

interiorul încăperii se 

strânge gunoiul în făraș. 

Se aruncă gunoiul în 

sacul/găleata colectoare. 

5)Evacuarea 

deșeurilor 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal  

Sac coș de 

gunoi, 

pungi 

menajere 

-Se scoate sacul cu 

gunoi din coș, se închide 

sacul, se depozitează în 

containerul de colectare 

selectiva  a deșeurilor. se 

aduna si sacii cu deșeuri, 

la fel si sacii cu deșeuri 

colectate din încăperi. Se 

pune în coșul de gunoi 

un sac de gunoi nou. 

   Îngrijitoare Administrator 

clădire/cămin 

 

6)Ștergere 

catedră, scaun, 

masă  

bănci,(exterior 

și interior) și 

alte suprafețe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă, 

soluție șters 

suprafețe 

 

 

 

 

 

 

 

-Se deschid geamurile 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge individual 

fiecare masă, catedră, 

banca, scaun (exterior și 

interior). Se efectuează 

operațiunea și pentru, 

clanțe, încuietori, 

butoane și mânere ale 

ușilor,  întrupătoare de 

lumină, pervaz și mânere 

ferestre, cuier, obiecte 

didactice comune, 

calculator, tastatură, 

6.1)Dezinfecție 

catedră, bănci, 

scaun, masă 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Se folosește un 

dezinfectant 

avizat 

împotriva 

virusurilor si 

bacteriilor (cu 

acțiune 

virulicidă si 

bactericida) 

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafețe 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

 

 

 

 

 

 

-Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge individual 

fiecare masă, 

catedră, bancă, 

scaun (exterior și 

interior). Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru, clanțe, 

încuietori, 

butoane și 

mânere ale 

Îngrijitoare, 

laborant 

(tehnician 

laborator) 

Administrator 

clădire/cămin 
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7)Curăţarea 

mochetelor, 

covoarelor sau 

linoleumului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 

Aspirator, 

perie, 

găleată, 

soluții de 

spălare 

 

 

 

 

mouse, laptop, și tablete 

partajate între persoane. 

-se șterge de praf 

mobilierul, cu o lavetă 

îmbibată în soluție de 

detergent+dezinfectant 

-laveta se clătește după 

ștergerea fiecărui 

element de mobilier 

-se șterg de praf celelalte 

suprafețe orizontale 

-se șterg 

întrerupătoarele, prizele 

numai cu lavete uscate, 

balamalele ușilor, 

- Se șterg de praf treptele 

scării 

- se șterg de praf 

balustradele cu lavete 

impregnate în soluție de 

detergent 

-se închid ferestrele. 

Cârpa murdară se 

împăturește cu partea 

murdară în interior. 

 
-Se aspiră zilnic sau se 

scutură manual, se spală 

periodic cu o perie 

(şamponare umedă) sau 

se curăță mecanizat cu 

utilaje monodisc sau 

injecție – extracție. se 

spală propiu-zis, se 

limpezesc și se lasă să se 

usuce cât este nevoie. 

 

 

 

 

La finalul 

orelor vor fi 

curăţate uşile, 

dezinfectate 

podelele, 

băncile, 

scaunele, 

mobilierul, 

materialele şi 

echipamentele 

de lucru 

utilizate de 

studenţi/cursan

ţi. 

Echipamentele 

de laborator se 

dezinfectează 

după fiecare 

utilizare de 

către 

tehnicienii de 

laborator 

 

 

 

 
7.1)Dezinfecția  

mochetelor, 

covoarelor sau 

linoleumului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

perie, 

găleată, 

soluții de 

dezinfectare 

 

 

 

 

 

 

ușilor,  

întrupătoare de 

lumină, pervaz și 

mânere ferestre, 

cuier, obiecte 

didactice 

comune, 

echipamente de 

laborator 

calculator, 

tastatură, mouse, 

laptop, și tablete 

partajate între 

persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se pune apă 

caldă în găleată 

şi soluţie de 

dezinfecţie 

pentru 

mochetelor, 

covoarelor sau 

linoleumului,  

conform 

instrucţiunilor de 

utilizare, se 

acționează cu 

peria, se şterge 
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8)Spălarea 

pardoselilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal, 

găleată, 

mop, apă 

caldă, 

detergent 

spălat 

pardoseli 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Se pune apă caldă în 

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. 

-se spală pardoseala în 

benzi regulate descriind 

8-uri, manipulatorul va 

sta în partea uscată a 

pardoselii. Soluțiile de 

spălare și de clătire se 

schimbă când soluția 

devine murdară. 

 - se spală pardoseala cu 

o soluție de detergent 

-se clătește  

 

 

 

 

 

 

 

 
8.1)Dezinfecţie 

pardoseli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafețe 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

 

 

 

 

toată suprafaţa 

spălând   

frecvent peria.  

La final se 

aruncă apa, se 

spală găleata şi 

se spală peria. 

 

 
-Se pune apă 

caldă în găleată 

şi soluţie de 

dezinfecţie 

pentru pardoseli 

conform 

instrucţiunilor de 

utilizare, se udă 

şi se stoarce 

mopul, se şterge 

pardoseala pe 

toată suprafaţa 

acesteia spălând 

şi storcând  

frecvent mopul.  

La final se 

aruncă apa, se 

spală găleata şi 

se spală mopul. 

Grupuri 

sanitare 

-la începutul 

programului 

și din oră în 

oră pînă la 

sfîrşitul 

programului 

6.00-8.00 

(si din ora 

in ora) 

1)Curățare, 

spălare 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal, 

găleată, 

mop, 

lavete, 

-Se curăță faianța de pe 

pereți 

-se curăță obiectele 

sanitare, începând cu 

partea de dedesubt a 

obiectului marginea, 

bateria, săpuniera, 

1.1)Dezinfecție  Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal 

Găleată, 

mop, lavete, 

soluție de 

dezinfectat 

-Se aplică soluția 

de dezinfectare 

-se dezinfectează 

exteriorul 

rezervorului de 

apă 

-exteriorul 

vasului de wc 

Îngrijitoare Administrator 

clădire/cămin 
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soluție de 

curățat 

interiorul cuvelor, 

gurilor de scurgere 

- se clătește 

-se golește recipientul în 

care stă peria wc 

-se trage apa și se 

clătește 

peria de spălat wc-ul 

-se curăță exteriorul 

rezervorului de apă 

-exteriorul vasului de wc 

-colacul și capacul de wc 

-interiorul vasului de wc 

cu peria 

-se usucă natural 

-colacul și 

capacul de wc 

-interiorul 

vasului de wc cu 

peria 

se dezinfectează 

sifonul de 

pardoseală 

-se umple ¾ din 

vasul în care stă 

peria cu soluție 

de dezinfectant. 

Curți, spații 

interioare, 

trotuare şi 

alei  

O dată pe zi 

6.00-8.00 1)Măturare şi 

spălare  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 

Saci 

menajeri, 

mătură, 

măturoi, 

furtun, 

lopată, 

greblă 

Curţile 

interioare/Spaţiile 

exterioare clădirilor care 

aparţin instituţiei, acolo 

unde se adună de regulă 

persoane din cadrul 

comunităţii, vor fi 

măturate şi spălate 

periodic cu jeturi de apă 

dimineaţa, înaintea 

începerii activităţilor 

didactice. 

Gunoaiele de dimensiuni 

mari se colectează 

manual, în saci de 

plastic, iar apoi sunt 

depozitate la pubelă);  

- se strâng crengile 

rezultate de la tunderea 

gardului viu ori de câte 

ori este nevoie;  

- se greblează spaţiul 

verde ori de câte ori este 

nevoie;  

   Îngrijitor Administrator 

clădire/cămin 
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- se mătură cu mătură de 

sorg sau plastic; 

- se văruiesc copacii de 

două ori pe an 

(primăvara). 

 

NOTĂ 

1. La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât 

să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în instituţie şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie. 

2. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de 

incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise până la sosirea 

tuturor studenţilor/cursanţilor. 

3. Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute 

cu sac în interior.  

4. În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menţiona prin intermediul unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii numărul maxim de persoane 

care pot avea acces simultan; 

5. Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă;  

6. Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor/cursanţilor şi personalului să-şi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele 

de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil; 

7. Se va verifica şi se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, 

prosoape de unică folosinţă etc.); 

8. Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

9. La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele şi echipamentele de lucru utilizate de studenţi/cursanţi 

10. Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie din plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator. 

11. Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii 

de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. 

12. Materialele de curățenie, produse pe bază de biocide, specifice pentru fiecare activitate, vor fi distribuite de către administratorul facultății. 

13. Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, 

concentraţia, data şi ora preparării.  

14. Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate, în care nu au acces studenţii/cursanţii. 

15. Personalul care efectuează curăţenia în instituție, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu cazul confirmat cu COVID-19, îşi va desfăşura activitatea în continuare; 

16. Dacă în una din încăperile menţionate a fost suspect/confirmat un caz de Covid-19, se va proceda în conformitate cu prevederile din IP 110 art.14 lit.b si c. 

17. Graficul de efectuare a curățeniei și dezinfecției va fi afişat în toate locațiile destinate; 

 

 

                                                           


