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PLAN DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE  
AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ  A BANATULUI„REGELE MIHAI I AL 

ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA 

 

CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE, SCOP 

Planul de curăţenie şi dezinfecţie în cadrul USAMVBT descrie modul de 
efectuare a curățeniei și dezinfecției în toate spațiile universității. Acest plan se aplică 
la efectuarea curățeniei și dezinfecției de către personalul implicat în activitățile de 
curățenie și dezinfecție. 

1.1. CURĂȚENIA  și  DEZINFECȚIA 

 Prin curățenie se înțelege îndepărtarea mecanică a oricăror resturi rezultate în 
urma activităților umane de pe obiecte, suprafețe, utilaje, ustensile, aparate etc. Se 
realizează prin următoarele operațiuni: măturare, ștergere, aspirare, ștergere umedă, 
spălare, evacuarea deșeurilor, urmată în general de efectuarea dezinfecției. 

Cum se face curățenia:  
a. Din locurile mai curate spre locurile mai murdare, de sus în jos 
b. Zilnic, săptămânal, lunar, ori de câte ori este nevoie în funcție de spațiu  
c. Se folosesc materiale, ustensile și substanțe pentru curățenie si dezinfecție, 

autorizate şi omologate, care sunt păstrate în magazii special amenajate pentru a nu 
veni în contact cu produse alimentare 
 
Etapele dezinfecției: 
 a. dezinfecția se poate realiza prin mijloace fizice şi chimice  
 b. dezinfecția prin mijloace fizice se face prin căldură uscată sau umedă 
 c. dezinfecția prin mijloace chimice se face prin folosirea cloraminei, soluțiilor 
dezinfectante tensioactive și agenți gazoși dezinfectanți 
 d. dezinfecția se face obligatoriu după curățenie și se face de câte ori este 
nevoie 
 e. soluțiile dezinfectante se prepară în concentrația recomandată de producător, 
se folosesc numai în ziua respectivă 
 f. soluția dezinfectantă se poate administra prin spălare, ștergere, pulverizare 
sau scufundarea obiectului în soluție, aceasta trebuind să vină în contact cu 
microorganismele timp cât mai îndelungat.  
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1.2. EFECTUAREA  PROPRIU-ZISǍ  A CURĂȚENIEI ȘI DEZINFECȚIEI 
 

A. Curățarea prafului de pe pereți, tavane, corpuri de iluminat, prize, 
întrerupătoare, jaluzele și mobilier se poate face cu perii circulare sau sferice din 
plastic, iar praful de pe mobilier cu  lavetă. Pe tot parcursul operațiunilor se asigură 
aerisirea naturală. 

B. Curățarea  geamurilor, caloriferelor, ușilor și tâmplăriei de termopan, se spală 
cu soluții degresante și se șterg cu lavetă uscată, de câte ori este nevoie. Pe tot 
parcursul operațiunilor se asigură aerisirea naturală. 

C. Curățarea pardoselilor de gresie, parchet, mozaic, tarkett. Se mătură 
surafața cu o mătură umezită, se spală cu apă și detergenți, se clătește cu apă curată. 
Dezinfecția se realizează cu o soluție formată din apă și produse pe bază de clor, 
conform indicațiilor producătorului. Uscarea pardoselilor se face prin ventilare naturală. 
Pe tot parcursul operațiunilor se asigură aerisirea naturală. 

D. Curățarea covoarelor și mochetelor. Se aspiră săptămânal, cu perie și 
detergent pentru covoare de câte ori este nevoie. Pe tot parcursul operațiunilor se 
asigură aerisirea naturală. 

E. Igienizarea obiectelor sanitare. Se curăță zilnic folosind detergenți și 
detratanți pentru îndepărtarea murdăriei depuse pe gresie, faianță, oglinzi, etajere, 
capace wc și vas WC (+rezervor), lavoare, dozatoare de săpun, prin operațiunile de 
spălare și ștergere  umedă. Dezinfecția se efectuează cu o soluție formată din apă și 
produse pe bază de clor, conform indicațiilor producătorului. Uscarea se face prin 
ventilație naturală. Pe tot parcursul operațiunilor se asigură aerisirea naturală. 

F. Colectarea selectivă se efectuează în saci de PVC și evacuarea deșeurilor 
în spații special amenajate în containere de deșeuri menajere și deșeuri reciclabile. 
Coșurile de gunoi se spală, se dezinfectează și se pun saci noi. 

G. Efectuarea curățeniei în jurul clădirilor. Se mătură scările, rampa de acces  
de pe exterior,se adună hârtiile, pungile de pe trotuare și spații verzi. 

 
CAPITOLUL II.  RESPONSABILITĂȚI 

 
1. Direcția General Administrativă  
‐  va implementa strategiile adoptate de conducerea universității privind 

activitatea administrativă. 
2. Șef Birou Social: 
- întocmește planul de lucru și face referatele de necesitate privind achiziția 
materialelor și ustensilelor necesare pentru procesul de curățenie și dezinfecție; 
- stabilește sectoarele de curățenie pentru fiecare îngrijitoare și planifică 

activitatea acestora, repartizează materialele și ustensilele  de curățenie; 
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- supraveghează și verifică execuția activităților de curățenie și dezinfecție din 
clădiri și din jurul acestora. 

3. Administrator  clădiri: 
- supraveghează și verifică execuția activităților de curățenie și dezinfecție din 
clădiri și din jurul acestora, precum și folosirea eficientă și cu responsabilitate a 
materialelor de curățenie și dezinfecție, date către folosință îngrijitoarelor de 
curățenie. 
4. Îngrijitoare curățenie:  
‐ răspunde de curățenia și dezinfecția sectorului pe care îl are în grijă, efectuând 

zilnic curățenia în sectorul repartizat prin respectarea instrucțiunilor de lucru;  
‐ răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții  a ustensilelor și a 

obiectelor de inventar pe care le are în grijă (găleți, aspirator, mopuri lavete etc.); 
‐ răspunde de folosirea detergenților și dezinfectanților la locul unde sunt 

destinate și în concentrațiile conform indicațiilor producătorului; 
‐ utilizează echipamentul de protecție din dotare (halat, mănuși menaj sau unică 

folosință, saboți sau cizme); 
‐ asigură hârtia igienică și săpunul lichid la grupurile sanitare; 
‐ dacă apar defecțiuni pe sectorul de activitate va aduce la cunoștința  

administratorului de clădire sau șefului de birou social. 
5. Se va completa un  tabel  ca model (anexa 1)  cu materialele și ustensilele 

folosite la curățenie. 
6. Se va completa un  tabel  ca model (anexa 2A şi 2B)  de către responsabilii 

de curăţenie, cu operațiunile și frecvența lor, pentru fiecare spațiu pe care îl are în grijă. 
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ANEXA 1 

REPARTIZAREA  MATERIALELOR DE CURĂȚENIE ȘI A DEZINFECTANȚILOR 

   NECESARE  ÎN  LUNA........................ANUL ......................... 

Nr 
crt. 

Numele 
îngrijitoarei 

Denumire materiale și ustensile de curățenie Semnătura
primire
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ANEXA 2A 

GRAFIC DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE  SALA. ...............CLĂDIREA...................... 
 

Operațiuni curățenie și 
dezinfecție* 

Dezinfectantul 
folosit**/Aparat 

dezinfectant 
 

Obs. Efectuat 
Numele și 
semnătura

Data/ 
Ora 

Verificat 
Numele și 
semnătură 

Data/ 
Ora 

Pardosea 
Mânere 

uși 

Suprafață 
de lucru 

Aparatură 
/materiale 

         

         

                 

                 

           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

NOTĂ: 

* Se bifează cu X operațiunea executată 
**Se  trece numărul corespunzător dezinfectantului folosit: 
1. Alcool sanitar 70%; 2. Alte soluții pe bază de alcool sau clor pentru dezinfecția 
suprafețelor; 3. Cloramină 10 g/l; 4. Lampa UV 
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ANEXA 2B 
GRAFIC DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE GRUP SANITAR......ET........CLĂDIREA....... 
GRAFIC DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE HOL/ ACCES ET......SC .......CLĂDIREA....... 

DATA ORA Operațiuni curățenie și dezinfecție * Dezinfectantul 
folosit ** 

Efectuat  
Numele și 
semnătura 

Verificat 
Numele și 
semnătură 

Data/ 
Ora 
verificarii 

Pardosea Mânere 
uși 

Perete  Obiecte 
sanitare 

 06,00 – 
09,00 

        

12,00 – 
14,00 

        

 06,00 – 
09,00 

        

12,00 – 
14,00 

        

 06,00 – 
09,00 

        

12,00 – 
14,00 

        

 06,00 – 
09,00 

        

12,00 – 
14,00 

        

 06,00 – 
09,00 

        

12,00 – 
14,00 

        

 
NOTĂ: 
* Se bifează cu X operațiunea executată 
**Se  trece numărul corespunzător dezinfectantului folosit: 
1. Alcool sanitar 70%; 2. Alte soluții pe bază de alcool sau clor pentru dezinfecția 
suprafețelor; 3. Cloramină 10 g/l. 


