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ANEXA 5 
Plan cadru de curățenie și dezinfecție  

-LICEU- 

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 
prenume al 

personal ului 
care efectuează 

operațiunile 

Nume și 
prenume al 

personalului 
care 

supraveghează 
și verifică 

Clasa II9 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 

4.     
Dezinfecție 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

    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 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r de utilizare, 
se udă și se  
stoarce 
mopul, se 
șterge 
pardoseala 
pe 
toată 
suprafața 
acesteia 
spălând și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final se 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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găleata și se 
spală mopul. 

aruncă 
apa, se 
spală 
găleata și se 
spală mopul. 

Clasa II8 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Se pune 
încoșul de 
gunoi un sac 
de gunoi 
nou. 

    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Clasa II7 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa II6 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 
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virusul SARS-COV-2 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa II5 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 
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MINISTERUL 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa II4 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
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Cod: 
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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 
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MINISTERUL 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 
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virusul SARS-COV-2 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa II3 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Clasa II2 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Clasa II1 - 
Etajul 2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-14.25     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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       BOTOŞANI 

Cabinet 
Limba 
Romana - 
Etajul 2      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 
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    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Vestiar Etajul 
2   2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.00-14.00     
20.00-22.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecție 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            
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    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Cabinet 
Istorie si 
Geografie - 
Etajul 2      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Muzica - 
Etajul 2      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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       BOTOŞANI 

Muzica - 
Etajul 2      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergerepup
itre(exterior 
și interior) 
și alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exteri
or și interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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       BOTOŞANI 

Cabinet Ed. 
Plastica/ 
Matematica - 
Etajul 2      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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       BOTOŞANI 

Cabinet 
Biologie - 
Etajul 2      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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virusul SARS-COV-2 
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„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). 
Serepetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
catedră, 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre, 
cuier, maner 
usa intrare in 
clasa. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Grup sanitar 
Fete - Etajul 2      

o data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
obiecte 
sanitare și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterg 
obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru , 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 
manere 
ferestre,  
manere usi 
grupuri 
sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecție 
obiecte 
sanitare și 
alte 
suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfectant, 
se lasa sa 
actioneze, 
se spala si 
se clateste 
Se repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r de utilizare, 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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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 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. 

Grup sanitar 
baieti - Etajul 
2      o data/zi 

curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    3.    
Ștergere 
obiecte 
sanitare și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterg 
obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru , 
intrerupatoar
e de lumina, 
pervaz si 

4.     
Dezinfecție 
obiecte 
sanitare și 
alte 
suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfectant, 
se lasa sa 
actioneze, 
se spala si 
se clateste 
Se repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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manere 
ferestre,  
manere usi 
grupuri 
sanitare si 
intrare. 

    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 

6.     
Dezinfecție 
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 
instrucțiunilo
r de utilizare, 
se udă și se  
stoarce 
mopul, se 
șterge 
pardoseala 
pe 
toată 
suprafața 
acesteia 
spălând și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final se 
aruncă 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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spală mopul. apa, se 
spală 
găleata și se 
spală mopul. 

Coridor- 
etajul 2       o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție   si 
ori de cate ori 
este necesar 

08.00-10.00 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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Se pune 
încoșul de 
gunoi un sac 
de gunoi 
nou. 

    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
perete. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
întrupătoare 
de lumină, 
pervaz și 
mânere 
ferestre, 
mânere uși 
de intrare în 
săli. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
perete.  Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
întrerupătoar
e de lumină, 
pervaze și 
mânere uși 
de intrare în 
clase. Se 
dezinfecteaz
ă ușile și 
geamurile. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    5.    
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.  

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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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casa scarii- 
etajul 2       o 

data/zicurățeni
e      o 
data/zidezinfec
ție   si ori de 
cate ori este 
necesar 

08.00-10.00 1.    
Măturarea 
pardoselii 

Halat,   mască   
șimănuși      
pentru 
personal;Mătură 
și făraș. 

Se     mătură     
sistematicpar
doseală      
pe      toată 
suprafața sa 
și gunoiul se 
adună  în   
făraș  care  
se 
deversează  
în   coșul   
de gunoi 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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    3.    
Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafete  

Halat, mască și 
mănuși pentru 
personal, 
1 lavetă,soluție 
șters suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru șters 
suprafețe și 
se șterge un 
perete. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
întrupătoare 
de lumină, 
pervaz și 
mânere 
ferestre, 
mânere uși 
de intrare în 
săli. 

4.     
Dezinfecț ie 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune pe 
lavetă soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe și 
se 
dezinfecteaz
ă prin 
ștergere un 
perete.  Se 
repetă 
operațiunea 
pentru 
fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea 
și pentru 
întrerupătoar
e de lumină, 
pervaze și 
mânere uși 
de intrare în 
clase. Se 
dezinfecteaz
ă ușile și 
geamurile. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    5.    
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.  

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 
instrucțiunilo
r 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. 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

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

pentru mâini) 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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Clasa I6 - 
Etajul 1 2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
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,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa I5 - 
Etajul 1 2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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de gunoi nou. 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa I4 - 
Etajul 1 2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
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,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa I3 - 
Etajul 1 2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa I2 - 
Etajul 1 2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 
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    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
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,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa I1 - 
Etajul 1 2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
Fizica - Etajul 
1      o data/zi 

curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
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,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Sala de clasa 
fosta 
cancelarie - 
Etajul 1      

2x/zi 
curățenie 2x/zi 
dezinfecție   

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
profesori F - 
Etajul 1      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
obiecte sanitare și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  
manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
și storcând 
frecvent mopul.La 
final se aruncă 

6.     
Dezinfecț
ie 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
Mop Apă 
caldă,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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apa,se spală 
găleata și se 
spală mopul. 

stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
profesori B - 
Etajul 1      o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    3.    Ștergere 
obiecte sanitare și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  
manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Laborator 
Informatica 3 
- Etajul 1   

dupa fiecare 
foloosire 

  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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
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,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Laborator 
Informatica 2 
- Etajul 1 dupa 

fiecare folosire 

  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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Laborator 
Informatica 1 
- Etajul 1 dupa 

fiecare folosire 

  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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
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,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
Informatica - 
Etajul 1 dupa 

fiecare folosire 

  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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
Fete - Etajul 1      

o data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
obiecte sanitare și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  
manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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 
acesteiaspălând 
și storcând 
frecvent mopul.La 
final se aruncă 

6.     
Dezinfecț
ie 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
Mop Apă 
caldă,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apa 
caldă în 
găleată 
șisoluție 
dedezinf
ecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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apa,se spală 
găleata și se 
spală mopul. 

stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala 
petoată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul.L
a final se 
aruncăa
pa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
Baieti - Etajul 
1      o data/zi 

curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    3.    Ștergere 
obiecte sanitare și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  
manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Coridor- 
Etajul 1       

1x/zi 
curățenie    
1x/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
perete. Se repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru 
întrupătoare de 
lumină, pervaz și 
mânere ferestre, 
mânere uși de 
intrare în săli. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
perete.  
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare. 
Se 
efectuea
ză 
operațiu
nea și 
pentru 
întrerupă
toare de 
lumină, 
pervaze 
și 
mânere 
uși de 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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intrare în 
clase. 
Se 
dezinfect
ează 
ușile și 
geamuril
e. 

    5.    
Spălareapardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal; 
Găleată, Mop 
Apă 
caldăDeterge
nt 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.  

6.     
Dezinfecț
ie 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
Mop Apă 
caldă,Soluț
ie 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apă 
caldă în 
găleată 
și soluție 
de 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se 
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Casa scarii- 
Etajul 1       

1x/zi 
curățenie    
1x/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
perete. Se repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru 
întrupătoare de 
lumină, pervaz și 
mânere ferestre, 
mânere uși de 
intrare în săli. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
perete.  
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare. 
Se 
efectuea
ză 
operațiu
nea și 
pentru 
întrerupă
toare de 
lumină, 
pervaze 
și 
mânere 
uși de 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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intrare în 
clase. 
Se 
dezinfect
ează 
ușile și 
geamuril
e. 

    5.    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.  

6.     
Dezinfecț
ie 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
Mop Apă 
caldă, 
Soluție 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apă 
caldă în 
găleată 
și soluție 
de 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se 
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
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) 

Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

 Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate Petruta Mihaela     
Damaschin 
Luminita 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

Clasa P1 - 
Parter    2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    3.    
Ștergerepupitre(exte
rior și interior) și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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pupitru.  

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa P2 - 
Parter    2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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de gunoi un sac 
de gunoi nou. 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa P3 - 
Parter    2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    
Ștergerepupitre(exte
rior și interior) și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa P4 - 
Parter    2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa P5 - 
Parter    2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    
Ștergerepupitre(exte
rior și interior) și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Clasa P6 - 
Parter    2x/zi 

curățenie 2x/zi 
dezinfecție  

13.25-
14.25     
20.00-
22.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
Fete - parter       

o data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergereobiecte 
sanitare și alte 
suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  
manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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La final se aruncă 
apa, 
se spală găleata 
și se spală mopul. 

se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
Baieti - 
Partter        o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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   

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    3.    Ștergere 
obiecte sanitare și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
Director - 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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de gunoi nou. 

    3.    
Ștergerepupitre(exte
rior și interior) și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
Director 
adjunct - 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Secretariat - 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    3.    
Ștergerepupitre(exte
rior și interior) și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Grup sanitar 
secretariat - 
Partter        o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    3.    Ștergere 
obiecte sanitare și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterg obiectele 
sanitare. Se 
repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru , 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre,  
manere usi 
grupuri sanitare si 
intrare. 

4.     
Dezinfecț
ie 
obiecte 
sanitare 
și alte 
suprafete  

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se ttoarn 
produsul 
dezinfect
ant, se 
lasa sa 
actionez
e, se 
spala si 
se 
clateste 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
obiect 
sanitar.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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La final se aruncă 
apa, 
se spală găleata 
și se spală mopul. 

se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Birou 
contabilitate- 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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   

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    3.    
Ștergerepupitre(exte
rior și interior) și 
alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal,1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
medical+ 
izolator- 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție si 
ori de cate ori 
este necesar 

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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pupitru.  

    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
stomatologic- 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 

    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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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gunoi un sac de 
gunoi nou. 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Iacob Adriana 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Biblioteca- 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Laborator 
chimie - 
Parter    

2x/zicurățenie 
2x/zidezinfecți
e  

13.00-
14.00     
20.00-
22.00 

1.    Măturarea 
pardoselii 

Halat,   
mască   
șimănuși      
pentru 
personal;Măt
ură și făraș. 

Se     mătură     
sistematicpardose
ală      pe      toată 
suprafața sa și 
gunoiul se adună  
în   făraș  care  se 
deversează  în   
coșul   de gunoi 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

de gunoi un sac 
de gunoi nou. 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Cabinet 
laborant- 
Parter         o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție  

08.00-
10.00 

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 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 

    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. 

      Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
pupitru 
(exterior și 
interior). Serepetă 
operațiunea 
pentru fiecare 
pupitru Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru catedră, 
intrerupatoare de 
lumina, pervaz si 
manere ferestre, 
cuier, maner usa 
intrare in clasa. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
pupitru 
(exterior 
și 
interior). 
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare 
pupitru.  

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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    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. 

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 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se  
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 

Bedreaga Elena   
Onofrei Alina 

Profesorul de 
serviciu pe 

școală 
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aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

Coridor- 
Parter     o 

data/zicurățeni
e      o 
data/zidezinfec
ție   si ori de 
cate ori este 
necesar 

08.00-
10.00 

1.    Măturarea 
pardoselii 

Halat,   
mască   
șimănuși      
pentru 
personal;Măt
ură și făraș. 

Se     mătură     
sistematicpardose
ală      pe      toată 
suprafața sa și 
gunoiul se adună  
în   făraș  care  se 
deversează  în   
coșul   de gunoi 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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. 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
perete. Se repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru 
întrupătoare de 
lumină, pervaz și 
mânere ferestre, 
mânere uși de 
intrare în săli. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
perete.  
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare. 
Se 
efectuea
ză 
operațiu
nea și 
pentru 
întrerupă
toare de 
lumină, 
pervaze 
și 
mânere 
uși de 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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intrare în 
clase. 
Se 
dezinfect
ează 
ușile și 
geamuril
e. 

    5.    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.  

6.     
Dezinfecț
ie 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
Mop Apă 
caldă, 
Soluție 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apă 
caldă în 
găleată 
și soluție 
de 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se 
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 
pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata 
și se 
spală 
mopul. 

casa scarii- 
Parter     o 

data/zi 
curățenie      o 
data/zi 
dezinfecție   si 
ori de cate ori 
este necesar 

08.00-
10.00 

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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

    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 

      Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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de gunoi un sac 
de gunoi nou. 

    3.    Ștergere 
pupitre 
(exterior și interior) 
și alte suprafete  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal, 
1 
lavetă,soluție 
șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru 
șters suprafețe și 
se șterge un 
perete. Se repetă 
operațiunea 
pentru fiecare. Se 
efectuează 
operațiunea și 
pentru 
întrupătoare de 
lumină, pervaz și 
mânere ferestre, 
mânere uși de 
intrare în săli. 

4.     
Dezinfecț 
ie pupitre 
(exterior 
și 
interior) 
și alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă 
suprafete 
soluție 
dezinfecție 
suprafețe 

Se pune 
pe lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecț
ie 
suprafeț
e și se 
dezinfect
ează 
prin 
ștergere 
un 
perete.  
Se 
repetă 
operațiu
nea 
pentru 
fiecare. 
Se 
efectuea
ză 
operațiu
nea și 
pentru 
întrerupă

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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toare de 
lumină, 
pervaze 
și 
mânere 
uși de 
intrare în 
clase. 
Se 
dezinfect
ează 
ușile și 
geamuril
e. 

    5.    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.  

6.     
Dezinfecț
ie 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
Mop Apă 
caldă, 
Soluție 
dezinfecție 
pardoseli. 

Se pune 
apă 
caldă în 
găleată 
și soluție 
de 
dezinfecț
ie pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiu
nilor de 
utilizare, 
se udă și 
se 
stoarce 
mopul, 
se 
șterge 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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pardose
ala pe 
toată 
suprafaț
a 
acesteia 
spălând 
și 
storcând 
frecvent 
mopul. 
La final 
se 
aruncă 
apa, se 
spală 
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 alcoolpentru mâini) 

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 

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

Pleut Angela    
Rosu Ana-Maria 

Profesorul de 
serviciu pe 
școală 
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-Corp B- 

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 

prenume 

al 

personal 

ului care 

efectuea 

ză 

operațiu 

nile 

Nume și 

prenume al 

personalului 

care 

supraveghează 

și verifică 

Camera de 

izolare - 

Parter      

Dupa fiecar 

folosire 

  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   

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

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, 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

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. Se 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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întrupătoare de 

lumină, pervaz și 

mânere ferestre, 

cuier, mânere 

ușă de intrare în 

clasă. 

dezinfectează ușile și 

geamurile. 

    5.    

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.  

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 suprafața acesteia 

spălând și storcând 

frecvent mopul. La 

final se aruncă apa, se 

spală găleata și se 

spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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Cabinet 

Psihologic- 

Parter         

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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Cabinet 

Metodic- 

Parter         

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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Clasa P1 - 

Parter    

2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00     

11.30-

12.30 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa P2 - 

Parter    

2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00     

11.30-

12.30 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa P3 - 

Parter    

2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00     

11.30-

12.30 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Clasa P4 - 

Parter    

2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00     

11.30-

12.30 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Grup 

sanitar Fete 

- parter      

2x/zi 

curățenie      

2x/zi 

dezinfecție  

16.00-

17.00 in 

fiecare 

pauza si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterg obiectele 

sanitare. Se 

repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa sa 

actioneze, se spala si se 

clateste Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect sanitar.  
Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

manere ferestre,  

manere usi 

grupuri sanitare 

si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Grup 

sanitar 

baieti - 

parter      

2x/zi 

curățenie      

2x/zi 

dezinfecție  

16.00-

17.00 in 

fiecare 

pauza si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterg obiectele 

sanitare. Se 

repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa sa 

actioneze, se spala si se 

clateste Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect sanitar.  Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi 

grupuri sanitare 

si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Grup 

sanitar 

cadre - 

Partter        

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 in 

fiecare 

pauza si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterg obiectele 

sanitare. Se 

repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa sa 

actioneze, se spala si se 

clateste Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect sanitar.  Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi 

grupuri sanitare 

si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Vestiar 

Ingrijitoare- 

Parter 2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

12.00-

13.00     

16.00-

17.00 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Coridor- 

Parter     o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. 

Se repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrupătoare de 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un perete.  Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează operațiunea 

și pentru întrerupătoare 

de lumină, pervaze și 

mânere uși de intrare 

în clase. Se 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

lumină, pervaz și 

mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

dezinfectează ușile și 

geamurile. 

    5.    

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, 

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 suprafața 

acesteia spălând și 

storcând frecvent 

mopul. La final se 

aruncă apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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se spală 

găleata și se 

spală mopul.  

Casa scarii- 

Parter   o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. 

Se repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrupătoare de 

lumină, pervaz și 

mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un perete.  Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează operațiunea 

și pentru întrerupătoare 

de lumină, pervaze și 

mânere uși de intrare 

în clase. Se 

dezinfectează ușile și 

geamurile. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    5.    

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 

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 suprafața 

acesteia spălând și 

storcând frecvent 

mopul. La final se 

aruncă apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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spălând și 

storcând 

frecvent 

mopul. La final 

se aruncă apa, 

se spală 

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) 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

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

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

Camera 

materiale- 

Etajul 1       

o data/zi 

curățenie         

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

Clasa I1 - 

Etajul 1 

2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00     

11.30-

12.30 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

Clasa I2 - 

Etajul 1 

2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00     

11.30-

12.30 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

Cabinet 

Logopedie- 

Etajul 1       

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). 

Serepetă 

operațiunea 

pentru fiecare 

pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru.  

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata și 

se spală mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

Coridor- 

Etajul 1    o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. 

Se repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrupătoare de 

lumină, pervaz și 

mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un perete.  Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează operațiunea 

și pentru întrerupătoare 

de lumină, pervaze și 

mânere uși de intrare 

în clase. Se 

dezinfectează ușile și 

geamurile. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând și 

storcând frecvent 

mopul. La final se 

aruncă apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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Casa scarii- 

Etajul 1   o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    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. 

      

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. 

Se repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrupătoare de 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe și 

se dezinfectează prin 

ștergere un perete.  Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează operațiunea 

și pentru întrerupătoare 

de lumină, pervaze și 

mânere uși de intrare 

în clase. Se 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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lumină, pervaz și 

mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

dezinfectează ușile și 

geamurile. 

    5.    

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, 

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 suprafața 

acesteia spălând și 

storcând frecvent 

mopul. La final se 

aruncă apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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se spală 

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) 

Robu 

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 

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

Violeta 

Profesorul de 

serviciu pe 

școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

 

 

 

-Internat- 

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 

prenume 

al personal 

ului care 

efectuea ză 

operațiu 

nile 

Nume și 

prenume al 

personalului 

care 

supraveghează 

și verifică 

Sala P1 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie  

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P2 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P3 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P4 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P5 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P6 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P7 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P8 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Vestiar 

Ingrijitoare- 

Parter 2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

12.00-

13.00     

16.00-

17.00 

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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

Cabinet 

medical+ 

Izolator- 

Parter         

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție     

si ori de cate 

ori este 

nevoie 

08.00-

10.00 
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 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

Spalator 

copii- 

Parter            

2x data/zi 

curățenie     

2x/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00         

13.00-

14.00 

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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Grup 

sanitar  - 

Parter    o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

sanitare si intrare. 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Vestiar 

copii- 

Parter 2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

12.00-

13.00     

16.00-

17.00 

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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Grup 

sanitar 

cadre - 

parter            

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

sanitare si intrare. 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

Vestiar elevi 

- Parter         

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

14.00-

15.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala P9 - 

Parter          

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Arhiva- 

Parter           

o data/zi 

curățenie         

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      
Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Pedagog 

Coridor- 

parter     o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

casa scarii- 

parter    o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    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. 

      

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele 

cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini) 

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

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

Pascariu 

Mariana     

Macovei 

Maria     

Marian 

Rodica 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Sala I1 - 

Etaj 1               

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

 16.00-

17.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Birou 

pedagog- 

Etaj 1        o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Vestiar elevi 

- Etaj 1     o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

14.00-

15.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Dormitor 18 

- Etaj 1  
1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 19 

- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 20 

- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 21 

- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 23 

- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dormitor 24 

- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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spălat 

pardoseli 
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utilizare, se udă și 

se stoarce mopul, 

se șterge 

pardoseala pe toată 

suprafața acesteia 

spălând și storcând 

frecvent mopul. 
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apa, 

se spală găleata și 

se spală mopul. 
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- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

13.30-

14.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    2.    

Evacuarea 

deșeurilor 

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal; 

Sac coș de 

gunoi 

Se scoate sacul  cu 

gunoi din coș, se 
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containerul de 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 
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Halat, mască 
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pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 
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suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 
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interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 
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pentru 
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lavetă 
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suprafețe și se 
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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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dormitor 

28- Etaj 1  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Grup 

sanitar  - 

Etajul 1      

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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sanitare si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dusuri elevi 

- Etajul 1      

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

Dupa 

fiecare 

serie de 

elevi 

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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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sanitare si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Vestiar 

ingrijitoare 

Etajul 1   

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.00-

11.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Coridor- 

Etajul 1   o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

casa scarii- 

Etajul 1  o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele 

cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini) 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

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

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Sala II1 - 

Etajul 2        

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

16.00-

17.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Magazie 

lenjerie- 

Etajul 2       

o data/zi 

curățenie         

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

Cancelarie - 

Etajul 2     

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție   

07.00-

08.00  
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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MINISTERUL 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Dormitor 32 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

Dormitor 33 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dormitor 34 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățeni 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

Dormitor 35 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

Dormitor 38 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

Dormitor 39 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 40 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dormitor 41 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

11.30-

12.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dormitor 42 

- Etaj 2  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

06.00-

08.00         

13.30-

14.30 

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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Meditator 

elevi - Etaj 

2  2x/zi 

curățenie 

2x/zi 

dezinfecție  

07.00-

08.00 

13.30-

14.30 

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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Grup 

sanitar  - 

Etajul 2     o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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sanitare si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dusuri elevi 

- Etajul 2      

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

Dupa 

fiecare 

serie de 

elevi 

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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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sanitare si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Coridor- 

Etajul 2   o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

Casa scarii- 

Etajul 2  o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele 

cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini) 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

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

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Sala III1 - 

Etaj 3         

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

14.00-

17.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Izolator- 

Etajul 3       

dupa fiecare 

folosire 

  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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Vestiar elevi 

- Etaj 3        

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

14.00-

15.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Camera 

materiale- 

Etajul 3       

o data/zi 

curățenie         

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 

Profesorul 

de serviciu 

pe școală 
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Dormitor 48 

- Etaj 3  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 

49- Etaj 3  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 
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       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 

50- Etaj 3  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 

51- Etaj 3  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Dormitor 

52- Etaj 3  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 
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lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
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10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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 
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colectare a 

deșeurilor. 

Se pune încoșul de 

gunoi un sac de 

gunoi nou. 
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(exterior și 

interior) și 
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Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 
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lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  
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Detergent 
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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. 
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Dezinfecție 

pardoseli 
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mască și 

mănuși 

pentru 

personal 
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în găleată și 

soluție de 

dezinfecție pentru 
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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 
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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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
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    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 
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lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  
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intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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1x/zi 
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1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 
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Anisoara 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  
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Detergent 
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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. 
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Dezinfecție 

pardoseli 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 

Găleată, 

Mop Apă 
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în găleată și 
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pe 
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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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 
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suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dormitor 

57- Etaj 3  

1x/zi 

curățenie 

1x/zi 

dezinfecție  

09.30-

10.30 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un pupitru 

(exterior și 

interior). Serepetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre, 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și interior). 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Grup 

sanitar  - 

Etajul 3     o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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sanitare si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Dusuri elevi 

- Etajul 3      

o data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție  

Dupa 

fiecare 

serie de 

elevi 

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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se șterg 

obiectele sanitare. 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru , 

intrerupatoare de 

lumina, pervaz si 

manere ferestre,  

manere usi grupuri 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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sanitare si intrare. 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 găleata 

și se spală mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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Coridor- 

Etajul 3     o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

casa scarii- 

Etajul 3   o 

data/zi 

curățenie      

o data/zi 

dezinfecție   

si ori de cate 

ori este 

necesar 

08.00-

10.00 
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 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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    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. 

      

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

    3.    Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un perete. Se 

repetă operațiunea 

pentru fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru întrupătoare 

de lumină, pervaz 

și mânere ferestre, 

mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele 

cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini) 

Caliniuc 

Anisoara 
Pedagog 

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

Anisoara 
Pedagog 
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-Cantina- 

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 

prenume 

al 

personal 

ului care 

efectuea 

ză 

operațiu 

nile 

Nume și 

prenume al 

personalului 

care 

supraveghează 

și verifică 

Sala de mese 

- Parter      

dupa fiecare 

serie 

  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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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       BOTOŞANI 

    3.    

Ștergere 

mese 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge o masa 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea pentru 

fiecare masa. Se 

efectuează operațiunea și 

pentru intrerupatoare de 

lumina, pervaz si manere 

ferestre, cuier, maner usa 

intrare in sala. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere o masa 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare masa.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

găleata și se spală 

mopul. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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Grup sanitar 

Fete - parter      

2x/zi 

curățenie      

2x/zi 

dezinfecție  

16.00-

17.00 in 

fiecare 

pauza si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    3.    

Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterg obiectele 

sanitare. Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se efectuează 

operațiunea și pentru , 

intrerupatoare de lumina, 

pervaz si manere 

ferestre,  manere usi 

grupuri sanitare si 

intrare. 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

găleata și se spală 

mopul. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

Grup sanitar 

baieti - parter      

2x/zi 

curățenie      

2x/zi 

dezinfecție  

16.00-

17.00 in 

fiecare 

pauza si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    2.    

Evacuarea 

deșeurilor 

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal; 

Sac coș de 

Se scoate sacul  cu gunoi 

din coș, se închide sacul, 

se depozitează în 

containerul de colectare 

a deșeurilor. 

      Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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gunoi Se pune încoșul de gunoi 

un sac de gunoi nou. 

    3.    

Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterg obiectele 

sanitare. Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se efectuează 

operațiunea și pentru , 

intrerupatoare de lumina, 

pervaz si manere 

ferestre,  manere usi 

grupuri sanitare si 

intrare. 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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găleata și se spală 

mopul. 

Coridor- 

Parter   o 

data/zi 

curățenie      o 

data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge un perete. Se 

repetă operațiunea pentru 

fiecare. Se efectuează 

operațiunea și pentru 

întrupătoare de lumină, 

pervaz și mânere 

ferestre, mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    5.    

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 

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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mopul.  frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Grup sanitar 

personal - 

parter      

2x/zi 

curățenie      

2x/zi 

dezinfecție  

16.00-

17.00 in 

fiecare 

pauza si 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    3.    

Ștergere 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterg obiectele 

sanitare. Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se efectuează 

operațiunea și pentru , 

intrerupatoare de lumina, 

pervaz si manere 

ferestre,  manere usi 

grupuri sanitare si 

intrare. 

4.     

Dezinfecție 

obiecte 

sanitare și 

alte 

suprafete  

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se ttoarn produsul 

dezinfectant, se lasa 

sa actioneze, se 

spala si se clateste 

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare obiect 

sanitar.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

găleata și se spală 

mopul. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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Vestiar 

personal- 

Parter 2x/zi 

curățenie 2x/zi 

dezinfecție  

12.00-

13.00     

16.00-

17.00 

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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge un pupitru 

(exterior și interior). 

Serepetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru Se 

efectuează operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de lumina, 

pervaz si manere 

ferestre, cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecție 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

găleata și se spală 

mopul. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

Birou 

administrator 

patrimoniu- 

Parter         o 

data/zi 

curățenie      o 

data/zi 

dezinfecție  

07.00-

08.00 
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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    2.    

Evacuarea 

deșeurilor 

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal; 

Sac coș de 

Se scoate sacul  cu gunoi 

din coș, se închide sacul, 

se depozitează în 

containerul de colectare 

a deșeurilor. 

      Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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gunoi Se pune încoșul de gunoi 

un sac de gunoi nou. 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge un pupitru 

(exterior și interior). 

Serepetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru Se 

efectuează operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de lumina, 

pervaz si manere 

ferestre, cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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găleata și se spală 

mopul. 

Camera 

paine - Parter      

2x/zi 

curățenie 2x/zi 

dezinfecție   

13.00-

14.00     

20.00-

22.00 

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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    3.    

Ștergere 

mese 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge o masă 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea pentru 

fiecare birou. Se 

efectuează operațiunea și 

pentru chiuvetă, dulap, 

frigider, întrupătoare de 

lumină, pervaz și mânere 

ferestre, cuier, mânere 

ușă de intrare. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere o masă 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru chiuvetă, 

dulap, frigider, 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere ușă de 

intrare. Se 

dezinfectează ușa și 

geamurile. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

găleata și se spală 

mopul. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

Bucatarie - 

Parter      

2x/zi 

curățenie 2x/zi 

dezinfecție   

13.00-

14.00     

20.00-

22.00 

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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    3.    

Ștergere 

mese 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge o masă 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea pentru 

fiecare birou. Se 

efectuează operațiunea și 

pentru chiuvetă, dulap, 

frigider, întrupătoare de 

lumină, pervaz și mânere 

ferestre, cuier, mânere 

ușă de intrare. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere o masă 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru chiuvetă, 

dulap, frigider, 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere ușă de 

intrare. Se 

dezinfectează ușa și 

geamurile. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

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) 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

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

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

Magazaie 

materiale- 

Subsol       o 

data/zi 

curățenie      o 

data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge un pupitru 

(exterior și interior). 

Serepetă operațiunea 

pentru fiecare pupitru Se 

efectuează operațiunea și 

pentru catedră, 

intrerupatoare de lumina, 

pervaz si manere 

ferestre, cuier, maner usa 

intrare in clasa. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un pupitru 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare pupitru.  

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Magazie 

alimente - 

Subsol    1x/zi 

curățenie 1x/zi 

dezinfecție   

12.00-

13.00 
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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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    3.    

Ștergere 

mese 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge o masă 

(exterior și interior). Se 

repetă operațiunea pentru 

fiecare birou. Se 

efectuează operațiunea și 

pentru chiuvetă, dulap, 

frigider, întrupătoare de 

lumină, pervaz și mânere 

ferestre, cuier, mânere 

ușă de intrare. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere o masă 

(exterior și 

interior). Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru chiuvetă, 

dulap, frigider, 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere ușă de 

intrare. Se 

dezinfectează ușa și 

geamurile. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

6.     

Dezinfecție 

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 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul. 

Coridor- 

Subsol       o 

data/zi 

curățenie      o 

data/zi 

dezinfecție  

08.00-

10.00 
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 

      

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    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. 

      
Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 



 

  

  

 
 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic 

”Nicolae Iorga” Botoșani în condiții dee siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
                +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

      Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,         
      Bucuresti  
     Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
      Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
      www.edu.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe lavetă soluție 

pentru șters suprafețe și 

se șterge un perete. Se 

repetă operațiunea pentru 

fiecare. Se efectuează 

operațiunea și pentru 

întrupătoare de lumină, 

pervaz și mânere 

ferestre, mânere uși de 

intrare în săli. 

4.     

Dezinfecț 

ie pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, 

mască și 

mănuși 

pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție 

suprafețe și se 

dezinfectează prin 

ștergere un perete.  

Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de 

intrare în clase. Se 

dezinfectează ușile 

și geamurile. 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

    5.    

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 

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 suprafața 

acesteia spălând 

și storcând 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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mopul.  frecvent mopul. 

La final se aruncă 

apa, se spală 

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) 

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 

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

Costas 

Gabriela 

Panciuc 

Elena 

Adm. 

patrimoniu 
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-Sala de sport- 

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 

prenume 

al 

personal 

ului care 

efectuea 

ză 

operațiu 

nile 

Nume și 

prenume al 

personalului 

care 

supraveghează 

și verifică 

Sala de 

sport     

dupa 

fiecare 

folosire 

dupa 

fiecare 

folosire 

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 

      

Enache 

Ioan 

Profesorul 

de serviciu  
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    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. 

      

Enache 

Ioan 

Profesorul 

de serviciu  

    3.    

Ștergere 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafete  

Halat, mască 

și mănuși 

pentru 

personal, 

1 

lavetă,soluție 

șters 

suprafețe 

Se pune pe 

lavetă soluție 

pentru șters 

suprafețe și se 

șterge un 

perete. Se 

repetă 

operațiunea 

pentru fiecare. 

Se efectuează 

operațiunea și 

pentru 

întrupătoare de 

lumină, pervaz 

și mânere 

ferestre, mâner 

uși de intrare în 

săli. 

4.     

Dezinfecț ie 

pupitre 

(exterior și 

interior) și 

alte 

suprafețe 

Halat, mască și 

mănuși pentru 

personal 1 

lavetă 

suprafete 

soluție 

dezinfecție 

suprafețe 

Se pune pe lavetă 

soluție pentru 

dezinfecție suprafețe 

și se dezinfectează 

prin ștergere un 

perete.  Se repetă 

operațiunea pentru 

fiecare. Se 

efectuează 

operațiunea și pentru 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze și 

mânere uși de intrare 

în clase. Se 

dezinfectează ușile și 

geamurile. 

Enache 

Ioan 

Profesorul 

de serviciu  
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    5.    

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.  

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 suprafața 

acesteia spălând și 

storcând frecvent 

mopul. La final se 

aruncă apa, se spală 

găleata și se spală 

mopul 

Enache 

Ioan 

Profesorul 

de serviciu  

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele 

cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini) 

Enache 

Ioan 

Profesorul 

de serviciu  
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Întocmit, 

Administrator de patrimoniu 

Iacob Adriana 

 


