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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 
 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data  

 

Semnătura 

 

1 Elaborat Neamț Alina Tatiana Director 07.09.2020  

2 Verificat Maxim Ioana 
Director 

adjunct 
08.09.2020  

3 Aprobat Consiliul de administrație al CTAS 08.09.2020  

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 
 

Nr. 

crt. 

Ediția sau, după 

caz, revizia în 

cadrul ediției 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

1 Ediția 1 - - 
09.09.2020 - personal 

14.09.2020 - elevi 

     

 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

  

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment Funcția 

Nume și 

Prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 Aprobare Management 
Consiliul de administrație al 

CTAS 
08.09.2020  

2 Informare Management 
Director 

adjunct 
Maxim Ioana 09.09.2020  

4 Aplicare 
Toți angajații și elevii colegiului implicați în 

activitățile reglementate de prezenta procedură 
Tabele semnături 

5 
Evidență / 

arhivare 
Secretariat Secretar șef Hosu Anuța 10.09.2020  
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4. Scopul procedurii operaționale: 

 Stabilirea măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în anul școlar 2020 – 2021, în baza 

analizei situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică 

și Institutul Național de Sănătate Publică (dată de referință: luni, 7 septembrie, ora 10.00). 

 

5. Domeniul de aplicare: 

 Prevederile prezentei proceduri se aplica tuturor persoanelor care au acces în Colegiul 

Tehnic Anghel Saligny (prescurtat CTAS). 

 

6. Legislație aplicabilă 

✓ Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare. 

✓ Ordinul ministrului sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 

✓ Ordinul ministrului educației naționale și cercetării și al ministrului sănătăți nr. 

5487/1494/02.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

7. Descrierea procedurii 

În baza analizei situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de 

sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (dată de referință: luni, 7 septembrie, 

ora 10.00), CTAS se încadrează în scenariul 1, adică participarea zilnică a tuturor elevilor în 

unitătea de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. 

Modificarea scenariului, poate fi decisă oricând, dacă situația pandemică o cere. 

Suspendarea cursurilor școlare se inițiază în următoarele situații: 

• La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din 

unitatea de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru 

o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală de clasă cursurile sunt 

organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a 

fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face 

curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi 

desfăşoare normal cursurile;  
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• La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite 

ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de 

învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz;  

• În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor 

didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, 

care va informa DSP/DSPMB despre eveniment. DSP va efectua ancheta 

epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu 

directorul unităţii, astfel:  

o În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă şi nu a 

venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală se vor suspenda 

cursurile de la clasa respectivă. 

o În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă şi a venit 

în contact cu alte cadre didactice din şcoală, se vor suspenda cursurile de 

la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care 

acesta a venit în contact.  

o În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit 

în contact cu alte cadre didactice din şcoală sau numărul cadrelor 

didactice a fost mic, se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a 

venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele 

didactice cu care acesta a venit în contact.  

o În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în 

contact cu multe cadre didactice se vor suspenda cursurile întregii unităţi 

de învăţământ.  

o Personalul didactic auxiliar și nedidactic, în condiţiile în care nu a intrat 

în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura 

activitatea în continuare, altfel se va izola la domiciliu.  

Activitățile în cadrul CTAS, în anul școlar 2020 – 2021, se desfășoară cu respectarea 

strictă a măsurilor de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. Acestea sunt grupate în următoarele categorii: 

✓ Măsuri cu responsabilitate personală  

✓ Măsuri cu responsabilitate desemnată 

Indiferent de categoria în care sunt încadrate, respectarea acestora este obligatorie și 

foarte strictă în incinta CTAS. 

 

A. Măsuri cu responsabilitate personală: 

a) Personalul CTAS, elevii și părinții/aparținătorii acestora trebuie să se informeze, să 

implementeze și să respecte prevederile legale ce vizează prevenirea îmbolnăvirii cu 

SARS CoV-2, în special cele din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

și al ministrului sănătăți nr. 5487/1494/02.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

b) Părinţii / Aparținătorii trebuie să monitorizeze starea de sănătate a copiilor (inclusiv 

prin măsurarea temperaturii corporale înainte de a pleca la școală) şi să acţioneze 

responsabil. În situaţia în care copilul (sau alt membru al familiei) are febră 

(temperatură mai mare de 37,3°C), simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în 

respiraţie), diaree, vărsături, aceștia vor contacta telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgenţă, după caz, şi nu trimit copilul la şcoală. În cazul în care copilul se 

îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), părinții trebuie să îl ia imediat acasă 
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şi să contacteze telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. Este 

nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi 

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-

contagioasă. Altfel spus, comonenta principală a triajul elevilor se realizează de către 

părinți, acasă. 

c) Părinţii / Aparţinătorii au obligaţia să nu trimită copilul la școală și să anunţe unitatea 

de învăţământ cu privire la absenţa acestuia în următoarele situaţii: elevul prezintă 

simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; elevul a fost diagnosticat cu 

SARS-CoV-2; elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-

2 şi se află în carantină. 

d) La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 

observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. Aceasta este 

a doua componentă a triajului elevilor. 

e) Se va respecta igiena riguroasă a mâinilor. 

f) Purtarea măştii de protecţie este obligatorie atât de către elevi, cât şi de către întregul 

personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic pe toată perioada atunci când se află în 

interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ.  

g) Se va păstra o curățenie exemplară în toate spațiile interioare și exterioare ale școlii. 

h) Vor fi limitate la minim deplasările în clasă, holuri și în curtea CTAS. 

i) Este interzis schimbul de obiecte personale. 

j) Nu va consuma în comun mâncare sau băuturi.  

k) Accesul în și din spațiile de învățământ se face doar pe traseele marcate, păstrând strict 

distanța de izolare de 1m. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a 

evita punctele de contact.  

l) Elevii își pun masca la intrarea în curtea CTAS și se deplasează, păstrând distanța de 

minim 1 m, la cele două intrările dinspre curte ale corpurilor unde au repartizate sălile, 

se dezinfectează pe mâini și vor merge direct în sălile de clasă, unde se așază la locurile 

stabilite. Cadrele didactice de serviciu și personalul didactic auxiliar și nedidactic de 

serviciu supraveghează elevii. 

m) Orele au 55 minute activitate didactică / sportivă / practică și 5 minute de pauză pentru 

ca profesorul / maistrul instructor să schimbe clasa (dacă e cazul). Elevii nu părăsesc 

sala de clasă decât la sfârșitul programului zilnic, cu excepția deplasărilor la toaletă, 

ce se realizează numai în cele 55 minute didactice, într-un interval bine definit de 10 

minute, stabilit de conducerea CTAS și afișat în sală, pentru fiecare clasă de elevi. 

Astfel sunt evitate aglomerațiile și se dă posibilitatea realizării curățeniei și 

dezinfecției.  

n) Profesorii / maiștrii instructori coordonează aerisirea spaţiilor minimum 10 minute la 

fiecare oră, de regulă asociat cu pauza pentru deplasarea la toaletă 

o) La finele ultimei ore, profesorul / maistrul instructor conduce elevii până la ieșirea din 

școală. Staționarea în zona CTAS înainte și după finalizarea orelor este complet 

interzisă. Elevii au obligația de a se deplasa la domiciliu, păstrând distanța socială, 

imediat după părăsirea școlii.  

p) Distanța de siguranță de 1 m se păstrează permanent, atât în interior cât și în exterior 

la toate activitățile, excepție orele de sport și incinta cantinei. 

q) Locul elevului în clasă asigură distanţare de minimum 1 metru față de ceilalți elevi. În 

vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot 

parcursul prezenţei în clasă. Dirigintele clasei stabilește locul fiecărui elev, întocmind 

oglinda clasei, care se afișează în sală, pentru a fi la îndemâna fiecărui profesor, care 

verifică permanent respectarea acesteia. 
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r) Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele 

și absențele elevilor. Transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după 

un program stabilit de conducerea CTAS. 

s) Profesorii / maiștrii instructori trebuie să evite planificarea de activități (de ex. 

experimentele practice, laboratoare, sport, etc.) care necesită mişcare şi/sau 

interacţiune strânsă între elevi.  

t) La orele de practică și laborator tehnologic vor fi organizate activităţi individuale 

pentru a evita schimbul de materiale. În caz contrar, maiștrii instructori vor gestiona 

dezinfectarea materialelor.  

u) Profesorii de sport planifică activități sportive preponderent în aer liber. În sălile de 

sport se derulează activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens. Atît în 

interior cît și în exterior se păstrează distanța fizică 1,5,m între elevi, situaţie în care 

portul măştii nu este indicat. Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie 

manevrate de toţi elevii; în caz contrar, profesorii vor gestiona dezinfectarea 

materialelor. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea. 

v) Măștile și batistele de unică folosință utilizate se aruncă doar în coşurile de gunoi de 

tip cu capac şi pedală, special semnalizate, dispuse pe holuri. 

w) În internat, vor fi limitate deplasările şi vor fi evitate aglomerările, iar activităţile se 

vor desfăşura în camera proprie. Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune. 

x) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome 

specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 

dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul 

de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de conducerea unităţii de 

învăţământ. 

 

B. Măsuri cu responsabilitate desemnată: 

y) Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis, în afara 

cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

z) Cursurile au ore de începere eșalonate pentru reducerea aglomerației la intrarea și 

ieșirea elevilor. Clasele de liceu încep la ora 800, iar cele de învățământ profesional la 

ora 1300. Fiecare clasă are sala ei, pe care nu o schimbă. Clasele de liceu seral și 

postliceală, încep la ora 1500, în săli dezinfectate și aerisite între orele 1400 și 1500. La 

finele zilei se realizează dezinfecția generală. 

aa) Pe durata pauzelor în care profesorii schimbă clasele, cadrele didactice de serviciu și 

personalul didactic auxiliar și nedidactic de serviciu pe acel palier vor supraveghea 

elevii să nu părăsească sub nici un motiv sălile de clasă și să mențină distanțarea fizică 

în interiorul acestora. 

bb) Persoana responsabilă cu coordonarea activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-

CoV-2 la nivelul unităţii este d-na profesor documentarist Aurelia Both. Acesta va fi 

în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratului 

şcolar judeţean, ai direcţiei de sănătate publică, ai autorităţilor administraţiei publice 

locale şi ai CJCCI. 

cc) Se vor desfășura acțiuni ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ în 

baza planului specific, Anexa 1. Planul cadru se afișează pentru fiecare spațiu (una 

dintre secțiunile 1 -7, în funcție de tipul de spațiu și secțiunea 8, ce enumeră acțiuni 

frecvente), însoțit de graficul de realizare ce conține semnăturile persoanei care 

efectuează operațiile precum și ale celei care verifică. Persoana desemnată pentru 

organizarea și verificarea acestor acțiuni este d-na administrator de patrimoniu 

Marinela Șimon. 
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dd) Disponibilitatea permanentă a săpunului și a prosoapelor de hârtie din băi, a 

dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini (de la intrarea în incintele CTAS, în 

sălile de clasă și în băi) este în responsabilitatea personalului nedidactic de serviciu de 

pe sectorul respectiv. 

ee) Fiecare clasă de elevi are alocată o sală, pe care nu o schimbă decât cu aprobarea 

conducerii. 

ff) Informarea permanentă a personalului cu privire la măsurile de protecţie împotriva 

infecţiei SARS-CoV2 se realizează inițial, prin prelucrarea și semnarea de luare la 

cunoștință a prezentei proceduri și săptămânal, de către directorul adjunct. Elevii şi 

părinţii/reprezentanţii legali vor fi informați de către diriginți despre măsurile 

implementate la nivelul CTAS atât inițial, înainte de începutul școlii și în prima zi de 

școală, cât și săptămânal. Toate măsurile ce se aprobă suplimentar vor fi prezentate 

tuturor persoanelor implicate în actul educațional imediat după abrobarea acestora. 

Fiecare diriginte va primi un portofoliu, în format electronic, ce conține prezenta 

procedura. În Anexa 2 sunt prevăzute câteva mesaje importante pentru elevi și părinți. 

gg) Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana responsabilă cu 

coordonarea activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii, 

va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor 

şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, 

precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea 

simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de 

distanţare fizică necesare.  

hh) Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul 

desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau 

alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), 

însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 

ii) Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform 

reglementărilor pentru operatorii economici. 

jj) Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, săli de sport, laboratoare, vor 

fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu 

care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi. 

kk) Se vor monitoriza strict absenţele elevilor şi ale personalului. Se va comunica operativ 

conducerii, cazurile de absențe cauzate de bolile respiratorii. 

ll) Personalul cu risc revine la școală cu avizul medicului de medicina muncii. 

mm) Elevii cu boli cronice revin în școală cu acordul părinților și avizul medicului. 

nn) Elevii care locuiesc cu persoane cu risc pot urma activitățile didactice on line cu 

recomandarea medicului și acordul familie. 

oo) CTAS asigură consilierea psihologică pentru persoanele care privesc cu teamă 

întoarcerea la şcoală. 

pp) În cazul în care un elev prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 

respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală 

infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), acesta se izolează în 

izolatorul amenajat special, i se anunță părinții și se așteaptă ca aceștia să-l preia. 

Serviciul de urgenţă se apelează doar la înrăutățirea stării de sănătate. Igienizarea 

încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat. Acesta revine la școală 

cu adeverință medicală cu precizarea diagnosticului. 
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qq) În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 în internat, acesta 

se izolează în izolatorul amenajat special şi se va anunţa direcţia de sănătate publică 

sau se va apela serviciul de urgenţă 112. 

rr) În internat se va evita utilizarea de covoare/mochete. Spaţiile comune vor fi curăţate, 

dezinfectate şi aerisite în mod regulat. 

ss) În cantină, se respectă măsurile de distanţare fizică de 1,5 m în orice context şi în orice 

spaţiu, atât la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor 

de mâncare etc. Fiecare elev primește tavă (acestea nu se stivuiesc ci se dau de către 

angajatul ce servește primul fel), veselă, pahar, tacâmuri care nu sunt reutilizate decât 

după spălare și dezinfectare. Sarea se oferă la cerere, în plicuri sigilate.  Pe mese nu 

există nimic (carafe, solnițe, etc.). La fiecare masă stă un singur elev, după ce acesta 

termină, masa și scaunul se curăță și dezinfectează. Masca va fi scoasă doar în 

momentul în care elevii se vor aşeza la masă. Sala de mese va fi aerisită înainte şi după 

masă. Personalul cantinei răspunde de dezinfectarea meselor, tăvilor, tacâmurilor, etc. 

și de coordonarea elevilor pentru respectarea regulilor. 

tt) Masa la cantina CTAS se servește în două serii: una formată din elevii CTAS și a doua 

din cei ai Seminarului Teologic (dacă numărul acestora depășește numărul meselor, se 

împart în două subserii). 

uu) Deplasarea persoanelor ce beneficiază de spații închiriate în incintă, se face pe traseul 

auto, fără a se apropia la mai puțin de 2 m de traseele ce deservesc activitatea didactică. 

 

8. Responsabilități 

 

✓ Directorul adjunct răspunde de informarea și confirmarea luării la cunoștință a prezentei 

proceduri de către tot personalul CTAS. 

✓ Personalul, elevii și părinții/aparținătorii acestora răspund de aplicarea măsurilor cu 

responsabilitate personală, literele a) – x) de la punctul 7. 

✓ Responsabilii cu aplicarea măsurilor cu responsabilitate desemnată, literele y) – uu) de 

la punctul 7 sunt cei specificați în enunțurile acestora. 

✓ Toți angajații pot primi sarcini și responsabilități suplimentare, pentru buna derulare a 

activităților reglementate. 

 

9. Formulare/Anexe 
 
Anexa 1. Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

Anexa 2. Mesaje importante pentru elevi și părinți 
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ANEXA 1 

Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

1. Săli care se utilizează de către alte clase de elevi începând cu ora 1500 și care se dezinfectează până la ora 1400. Acestea sunt PRIORITARE și se face curățenia / 

dezinfecția imediat după părăsirea de către elevi a sălii.  

Spațiul și intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Indicativul sălii 

________ 

 

 

 la ora 1345 

PRIORITATE 1 

 

și după ora 1945 

 

 

 

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Golirea deșeurilor din mese. 

3. Măturarea pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de înlocuirea 

sacului de gunoi din coș. 

4. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, interior, exterior, a 

întreruptoarelor, pervazelor, mânerelor ușilor, ferestrelor, 

materialelor didactice, etc. cu laveta de culoare albastră și soluție de 

curățare și dezinfectare. 

5. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare sală, găleata și mopul se spală 

și se umple cu apă și soluție proaspete. 

6. Completarea dispenserului cu soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor 

folosite (vezi culori) în funcție de 

suprafața curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca 

să acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 

  

7. Dezinfecție realizată de firmă specializată după ora 2000. 

Personalul CTAS nu intră în sală decât 

după intervalul de timp specificat de 

către cel ce efectuează dezinfecția. 

Firma 

specializată 

 

8. Aerisirea sălii după dezinfecție, minim 30 minute. Halat, mască și mănuși.   
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Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

 

2. Săli în care se finalizează programul la ora 1345 și care nu sunt utilizate de la ora 1500 

Spațiul și intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Indicativul sălii 

________ 

 

 după ora 1345 și 

după finalizarea 

sălilor  

cu Prioritate 1.  

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Golirea deșeurilor din mese. 

3. Măturarea pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de înlocuirea 

sacului de gunoi din coș. 

4. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, interior, exterior, a 

întreruptoarelor, pervazelor, mânerelor ușilor, ferestrelor, 

materialelor didactice, etc. cu laveta de culoare albastră și soluție de 

curățare și dezinfectare. 

5. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare sală, găleata și mopul se spală 

și se umple cu apă și soluție proaspete. 

6. Completarea dispenserului cu soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor 

folosite (vezi culori) în funcție de 

suprafața curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca 

să acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 

  

7. Dezinfecție realizată de firmă specializată după ora 2000. 

Personalul CTAS nu intră în sală decât 

după intervalul de timp specificat de 

către cel ce efectuează dezinfecția. 

Firma 

specializată 

 

8. Aerisirea sălii după dezinfecție, minim 30 minute. Halat, mască și mănuși.   
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Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

3. Săli în care se finalizează programul la ora 1945 

Spațiul și intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Indicativul sălii 

________ 

 

 

 după ora 1945  

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Golirea deșeurilor din mese. 

3. Măturarea pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de 

înlocuirea sacului de gunoi din coș. 

4. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, interior, exterior, 

a întreruptoarelor, pervazelor, mânerelor ușilor, ferestrelor, 

materialelor didactice, etc. cu laveta de culoare albastră și soluție 

de curățare și dezinfectare. 

5. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare sală, găleata și mopul se 

spală și se umple cu apă și soluție proaspete. 

6. Completarea dispenserului cu soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor folosite 

(vezi culori) în funcție de suprafața 

curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca să 

acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 

  

7. Dezinfecție realizată de firmă specializată după ora 2000. 

Personalul CTAS nu intră în sală decât 

după intervalul de timp specificat de către 

cel ce efectuează dezinfecția. 

Firma 

specializată 

 

8. Aerisirea sălii după dezinfecție, minim 30 minute. Halat, mască și mănuși.   

  



     
 

12 

 

 

Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

4. Spații comune (sala profesorală, săli de sport, vestiare, laboratoare, holuri, ateliere, birouri, …)  

Spațiul și intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Denumire spațiu și 

localizare:  
 

______ 

 

______ 

 

după ora 1345  

și  

după ora 1945   

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Adunarea deșeurilor. 

3. Măturarea/aspirare pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de 

înlocuirea sacului de gunoi din coș. 

4. Înlocuirea sacului coşului de gunoi pentru măști utilizate. Acesta 

sigilat, se depozitează distinct de gunoiul obișnuit. 

5. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, interior, exterior, a 

mobilierului, a întrerupătoarelor, pervazelor, mânerelor ușilor, 

ferestrelor, materialelor didactice și sportive, tastaturilor, mouse-urilor, 

etc. cu laveta de culoare albastră și soluție de curățare și dezinfectare. 

6. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare sală, găleata și mopul se spală și 

se umple cu apă și soluție proaspete. 

7. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor 

folosite (vezi culori) în funcție de 

suprafața curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca 

să acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 

  

8. Dezinfecție realizată de firmă specializată după ora 2000. 

Personalul CTAS nu intră în sală 

decât după intervalul de timp 

specificat de către cel ce efectuează 

dezinfecția. 

Firma 

specializată 

 

9. Aerisirea sălii după dezinfecție, minim 30 minute. Halat, mască și mănuși.   
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Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

5. Băi  (din școală, pavilion, internat, cantină, săli de sport, ateliere, …) 

Localizarea băii și 

intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Corp clădire: 

 

 

Etaj 

_____________ 

 

după ora 1345  

  

și după ora 1945   

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Golirea deșeurilor. 

3. Măturarea pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de înlocuirea 

sacului de gunoi din coș. 

4. Curățarea și dezinfectarea vasului de toaletă și a pisoarelor cu laveta 

de culoare roșie și soluție de curățare și dezinfectare. 

5. Curățarea și dezinfectarea chiuvetelor, dușurilor, oglinzilor, faianței 

cu laveta, ușilor cu laveta de culoare galbenă și soluție de curățare și 

dezinfectare. 

6. Ștergerea și dezinfectarea întreruptoarelor, pervazelor, mânerelor 

ușilor, ferestrelor, etc. cu laveta de culoare galbenă și soluție de 

curățare și dezinfectare. 

7. Spălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare baie, găleata și mopul se spală și 

se umple cu apă și soluție proaspete. 

8. Completarea băii cu săpun, prosoape de hârtie, hârtie igienică și cu 

soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor 

folosite (vezi culori) în funcție de 

suprafața curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca 

să acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 

  

9. Dezinfecție realizată de firmă specializată, de regulă la ora 2000. 

Personalul CTAS nu intră în sală 

decât după intervalul de timp 

specificat de către cel ce efectuează 

dezinfecția. 

Firma 

specializată 

 

10. Aerisirea spațiilor după dezinfecție, minim 30 minute. Halat, mască și mănuși.   
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Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

6. Internat - spații comune  

Spațiul și intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Holuri, scările de 

acces internat 

 

după ora 800 

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Adunarea deșeurilor. 

3. Măturarea/aspirare pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de 

înlocuirea sacului de gunoi din coș. 

4. Înlocuirea sacului coşului de gunoi pentru măști utilizate. Acesta 

sigilat, se depozitează distinct de gunoiul obișnuit. 

5. Ștergerea și dezinfectarea pervazelor, mânerelor ușilor, ferestrelor, 

scărilor, etc. cu laveta de culoare albastră și soluție de curățare și 

dezinfectare. 

6. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare spațiu, găleata și mopul se spală 

și se umple cu apă și soluție proaspete. 

7. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor 

folosite (vezi culori) în funcție de 

suprafața curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca 

să acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 
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Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 
Neconformitatea delimitărilor și semnalizărilor, a integrității mesajelor de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

indisponibilitatea săpunului, a prosoapelor de hârtie, dispenserelor pline cu dezinfectant pentru mâini, încălcări ale normelor de distanțare sociale (1 m între elevi), modificări 

ale poziției meselor sau scaunelor se raportează urgent administratorului de patrimoniu Șimon Marinela. 

7. Cantină  

Spațiul și intervalul 

curățeniei și 

dezinfecției 

Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea efectuării Măsuri de protecție Persoana care 

realizează 

Persoana 

care verifică 

Cantină 

 

De trei ori pe zi, 

după ce servesc 

masa toate seriile 

1. Deschiderea ferestrelor larg. 

2. Adunarea deșeurilor. 

3. Măturarea pardoselii și adunarea gunoiului, urmată de înlocuirea 

sacului de gunoi din coș. 

4. Înlocuirea sacului coşului de gunoi pentru măști utilizate. Acesta 

sigilat, se depozitează distinct de gunoiul obișnuit. 

5. Ștergerea și dezinfectarea meselor, scaunelor, mânerelor ușilor, 

ferestrelor, zonei de servire, etc. în sala de mese, cu laveta de culoare 

albastră și soluție de curățare și dezinfectare. 

6. Ștergerea și dezinfectarea echipamentelor, meselor, scaunelor, etc. , 

în bucătărie, cu laveta de culoare verde și soluție de curățare și 

dezinfectare. 

7. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și soluție de 

curățare și dezinfectare. Pentru fiecare spațiu, găleata și mopul se spală 

și se umple cu apă și soluție proaspete. 

8. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare mâini. 

Halat, mască și mănuși. 

 

Se acordă maximă atenție lavetelor 

folosite (vezi culori) în funcție de 

suprafața curățată. 

 

Se va utiliza dezinfectant suficient ca 

să acopere în integralitate suprafețele 

dezinfectate. 
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Planul de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 

8. Activități cu frecvență mare de realizare ce completează specificațiile de la punctele 1 -7: 

 

Sala / Spațiul 
Operațiuni de curățenie și tehnica utilizată în ordinea 

efectuării Frecvență de realizare 

Cantină 

 

1. Ștergerea și dezinfectarea meselor, scaunelor, 

mânerelor ușilor, zonei de servire, etc. în sala de mese, cu 

laveta de culoare albastră și soluție de curățare și 

dezinfectare. 

După fiecare serie sau 

subserie 

Băi 

1. Aerisire. 

2. Curățarea și dezinfectare după necesități. 

3. Completarea băii cu săpun, prosoape de hârtie, hârtie 

igienică și cu soluție dezinfectare mâini. 

După fiecare pauză 

Holuri 
1. Aerisire. 

2. Curățarea și dezinfectare după necesități. 
După fiecare pauză 

Sala 

profesorală  

1. Aerisire. 

2. Curățarea și dezinfectare după necesități. 

3. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, a 

întrerupătoarelor, mânerelor ușilor, ferestrelor, 

tastaturilor, mouse-urilor, etc. cu laveta de culoare 

albastră și soluție de curățare și dezinfectare. 

4. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare 

mâini. 

După fiecare pauză 

Săli de sport și 

vestiare 

1. Aerisire. 

2. Ștergerea și dezinfectarea aparatelor, mobilierului și 

materialelor sportive, a mânerelor ușilor, ferestrelor etc. 

cu laveta de culoare albastră și soluție de curățare și 

dezinfectare. 

3. Șpălarea și dezinfectarea pardoselii cu apă caldă și 

soluție de curățare și dezinfectare. Pentru fiecare sală, 

găleata și mopul se spală și se umple cu apă și soluție 

proaspete. 

4. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare 

mâini. 

După fiecare grupă de elevi 

Laboratoare  

1. Aerisire. 

2. Curățarea și dezinfectare după necesități. 

3. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, interior, 

exterior, a întrerupătoarelor, pervazelor, mânerelor ușilor, 

ferestrelor, materialelor didactice și sportive, tastaturilor, 

mouse-urilor, etc. cu laveta de culoare albastră și soluție 

de curățare și dezinfectare. 

4. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare 

mâini. 

După fiecare grupă de elevi 

Ateliere 

1. Aerisire. 

2. Curățarea și dezinfectare după necesități. 

3. Ștergerea și dezinfectarea scaunelor, meselor, interior, 

exterior, a întrerupătoarelor, pervazelor, mânerelor ușilor, 

ferestrelor, materialelor didactice și sportive, tastaturilor, 

mouse-urilor, etc. cu laveta de culoare albastră și soluție 

de curățare și dezinfectare. 

4. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare 

mâini. 

După fiecare grupă de elevi 

Săli de clasă 
1. Completarea dispenserelor cu soluție dezinfectare 

mâini. 

Se verifică la interval de trei 

ore, în pauze. 
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Grafic de realizare a Planului de curăţenie, dezinfecţie şi aerisire din CTAS 

 

Sala / spațiul: _______________ 

 

Numărul 

operațiunii de 

curățenie din Plan 

Ora de 

realizare 

Persoana care a realizat 

operațiunea 
Persoana care a verificat 

Nume, prenume Semnătura Nume, prenume Semnătura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Dacă aceeași persoană realizează mai multe operațiuni succesive, acestea se pot trece ca de exemplu 

1-7, ora de realizare fiind cea la care se finalizează ultima operațiune.  
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ANEXA 2 

 

Mesaje importante pentru elevi și părinți  
 

Mesaje pentru elevi:  

✓ Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun; Elevii trebuie să se spele pe 

mâini înainte şi după ce merg la toaletă; 

✓ Dezinfectarea mâinilor se realizează de fiecare dată când sunt atinse obiecte sau suprafețe comune. 

✓ Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;  

✓ Păstrați o curățenie exemplară în toate spațiile interioare și exterioare ale școlii și nu numai. 

✓ Limitați la minim deplasările în clasă, holuri și în curtea CTAS, dar și pe cele de după școală.  

✓ Deplasați-vă de la domicilu la școală și înapoi în condiții de distanțare socială, pe cel mai scurt traseu și în 

cel mai scurt timp 

✓ Este interzis schimbul de obiecte personale. 

✓ Nu consumați în comun mâncare sau băuturi.  

✓ Purtați corect masca de protecţie:  

o Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască.  

o Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri. 

o Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare. Pune masca cu 

partea colorată spre exterior.  

o Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului.  

o Acoperă nasul, gura şi bărbia.  

o Evită să atingi masca.  

o Scoate masca apucând-o de barete.  

o După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac.  

o Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.  

✓ Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.  

✓ Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să 

strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 

✓ Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produse dezinfectante.  

✓ Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie sau 

orice altă simptomatologie de boală. 

✓ Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 
 

Mesaje pentru părinți/aparținători:  

✓ Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu  noul 

coronavirus;  

✓ Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie 

să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;  

✓ Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;  

✓ Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile 

generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei;  

✓ Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după 

servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;  

✓ Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării 

acesteia;  

✓ Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele 

de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, 

nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii);  

✓ Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse 

etc.);  

✓ Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; În situaţia în care copilul are febră, 

simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie 

sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;  

✓ În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi contactaţi 

telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.  

✓ Explicați copilului importanța deplasării de la domicilu la școală și înapoi în condiții de distanțare socială, pe 

cel mai scurt traseu și în cel mai scurt timp.  
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10. Cuprins 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pag. 

 Coperta  1 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției 

sau, după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale 

2 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

operaționale 

2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, 

revizia din cadrul ediției procedurii operaționale 

2 

4. Scopul procedurii operaționale 3 

5. Domeniul de aplicare  3 

6. Legislație aplicabilă 3 

7. Descrierea procedurii  3 

8. Responsabilități  8 

9. Formulare/Anexe 8 

10. Cuprins 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


