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ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANŢA                                                                                  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA                                                  

DIRECȚIA  TEHNIC ADMINISTRATIV 

SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO-ECONOMIC                      

                     ANEXA NR. 1 LA CAIETUL SARCINI NR.86064/02.05.2019 

 

    NECESAR MATERIALE DE CURATENIE  

 

1. PRODUSE ECOLOGICE DE CURAŢENIE (detergenţi): 

Tab. 1 

Nr. 

crt. 

Denumire produs UM Total 

cant. 

Caracteristici 

 1. Gel WC 

 

litri 75 Gel pentru wc, ecologic. Recipient 

de 750 ml; cu gâtul recipientului 

întors; detartrează, igienizează, 

curăţă, face să strălucească şi 

dezodorizează lăsând un miros 

plăcut. 

 2. Detergent dezinfectant 

pentru grupuri sanitare 

 

litri 765 Detergent dezinfectant lichid 

ecologic, pentru igienizarea regulată 

a suprafeţelor lavabile.Curăţă, 

dezinfectează şi împrospătează. 

Poate fi utilizat sub formă 

concentrată (pentru toalete, canale 

de scurgere), sau diluat (pentru 

pardoseli, faianţă, obiecte sanitare 

şi alte suprafeţe lavabile). Distruge 

microbii.  

 3.  Detartrant anticalcar  litri 115 Soluţie anticalcar, ecologică. Cu 

acțiune anticalcar. 

 4. Detergent universal 

 

litri 175 Produs ecologic. Detergent pentru 

curăţeniea zilnică a tuturor tipurilor 

de  pardoseli.  

 5.  Detergent spălat  

 geamuri 

litri 105 Produs ecologic. Uscare rapidă şi 

fără urme,  curăță pete,  conferă 

strălucire, miros plăcut. 

 6.   Soluție specifică  

 covoare 

litri 100 Detergent lichid, concentrat, 

ecologic, cu spumare abundenta 

destinat curatarii  complete şi în 

profunzime a tuturor tipurilor de 

covoare, mochete, huse scaune. 

Curăţă în profunzime, lasă miros 

proaspăt, revigorează culorile. Fără 

clătire. 

 7.  Detergent de rufe litri 5 Detergent de rufe ecologic lichid 

pentru rufe albe şi colorate; 

biodegradabil; universal; pentru 

toate tipurile de ţesături; parfumat 

 8. Detergent profesional pentru 

lemn (parchet)  

  

litri 175 

 

Detergent profesional, ecologic, 

pentru lemn (parchet). 

Îndepărtează praful şi murdăria. 
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Parfum plăcut. Nu necesită clătire. 

 9. Detergent pentru spălarea 

manuală a vaselor 

 

litri 100 Detergent ecologic destinat spălării 

manuale a vaselor. Formulă 

concentrată. 

10. Dezinfectant parfumat 

pardoseli 

 

litri 175 Soluţie dezinfectantă, ecologică. 

Dezinfectează orice suprafaţă 

lavabilă sau pardoseală. 

 

2. ALTE MATERIALE DE CURATENIE 

Tab. 2 

Nr. 

crt. 

Denumire produs UM Total 

cant. 

Caracteristici 

 11. Sită pișoar cu pastilă buc 100 Cu pastilă încastrată în suprafaţa 

sitei de pisoar. Dezinfectează, 

păstrează prospeţimea, miros 

fresh, previne înfundarea cu 

diverse reziduuri, împiedică 

depunerea de calcar şi sedimente. 

 12. Săpun solid pentru toaletă - 

vas WC 

 

buc 750 Parfumează, curăţă, igienizează. 

Greutate minim 40 g. 

 13.   Soluție antistatică pentru          

mobilier 

  

buc  135 Tip spray. Curăţă şi lustruieşte 

multiple suprafeţe. Protejează 

mobilierul de praf. Antistatic. Miros 

plăcut. Volum minim 300 ml. 

 14.  Hârtie igienică 

  

rolă 4258 Albă, în 3 straturi, minim 148 foi. 

 15.  Prosop hârtie pentru șters  

mâini 

rolă 25 Rezistent, absorbant, strat dublu, 

rolă, albă, minim 100 m. 

 16.  Prosoape bumbac buc 5 Frotir, bumbac 100%, minim 45 

x70 cm, diverse culori. 

 17.  Șervețele Z hârtie 

  

pachet 40 Pachet, albe, 2 straturi, 

compatibile cu dozatoarele JOFEL 

 18. Odorizant grupuri sanitare; 

pulverizator cu rezerva 

buc 35 Se fixează pe perete. Cu parfum 

floral/ fresh 

 19. Rezerva pentru odorizant  

poz. 18 

buc 35 Cu parfum floral/ freş. 

 20.  Burete sârmă inox buc 40 Spălător inox. Poate fi folosit 

pentru curăţarea murdăriei uscate. 

 21. Burete mare vase buc 100 Cu o parte abrazivă. Cu caneluri 

laterale pentru protecţia unghiilor. 

 22.  Săpun lichid 

  

litri 550 Săpun dezinfectant, antibacterian, 

conferă catifelare şi îngrijire 

mâinilor. 

 23. Săpun lichid 

 

buc 20 Recipient cu pompiţă, cu capacitate 

de  minim 300 ml; antibacterian; 

elimină aproape în totalitate 

bacteriile. Parfumează . Asigură 

hidratarea şi elasticitatea pielii. 

 24. Alcool sanitar litri 56 Dezinfectant care te ajută să obţii 

o igienă perfectă. Poate dezinfecta 
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si poate elimina bacteriile şi 

microbii de pe suprafaţa pielii sau 

chiar a altor obiecte. 

25.  Saci menaj 35 l  role 150 Să fie rezistenți, să nu se rupă la 

transport. 50 buc/rolă 

26. Saci menaj 60 l role 150 Să fie rezistenți, să nu se rupă la 

transport. 50 buc/rolă 

27. Saci menaj 120 l buc 250 Să fie rezistenți, să nu se rupă la 

transport. 10 buc/rolă 

28. Perii de praf pereți buc 5 Cu coadă telescopică. 

29. Perii WC cu suport buc 20 Din PVC. 

30. Maturi sorg cu coada  buc 20 Coadă din lemn. 

31. Set curățenie buc 7 Conține găleată compactă, 

storcător, mop practic care poate 

acoperi suprafeţe mari de lucru, 

coadă mop rezistentă.  

32. Mop buc 159 Rezervă  pentru produsul de la 

poziția 31. Poate fi spălată. 

33. Set curățenie buc 3 Cu stoarcere prin centrifugare. 

Conține găleată (cu separator 

stoarcere mop, rezistenta la număr 

mare de utilizări), mop din bumbac 

și coadă. 

34.  Mop rotund  buc 10 Rezerva din bumbac pentru 

produsul de la poziția 33. 

35. Matura plastic cu coada buc 28 Din PVC. Eficientă pentru zone cu 

deşeuri de volum sau zone întinse 

ca suprafaţă. Coada se înfiletează. 

36. Făraș buc 28 Cu coadă înaltă şi lamelă din 

cauciuc,realizat din material plastic 

de calitate, rezistent. 

37.  Perii pentru covoare buc 5 Cu mâner 

38.  Odorizant lichid 

 

litri 20 Să fie îmbuteliat în recipiente de 1 

l; elimină mirosurile neplăcute şi 

purifică aerul din încăperi; parfum 

plăcut intens care persistă mult 

timp după utilizare.(băi, toalete, 

încăperi, etc.). 

39. Aparat odorizant de cameră  

 

buc 3 Pulverizator automat cu rezerva. Să 

funcționeze cu baterii. 

40.  Rezerve pentru aparat 

odorizant de cameră 

buc 40 Compatibile cu aparatul de la 

poz.39; arome florale/lavanda/fresh 

41. Baterii pentru aparatul 

odorizant de cameră de la 

poz. 39 

buc 60 Compatibile cu aparatul de la poz 

39. 

42.  Tifon  metri 200 Din bumbac 100%. Catifelat, 

absorbant şi rezistent. 

43.  Lavetă pentru praf buc 150 Din microfibră. Practică şi 

rezistentă. 

44.  Lavetă microfibră pentru 

geamuri 

buc 110 Pentru geamuri, oglinzi. Din 
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microfibră.  Rezistentă.  

45. Praf de curăţat pentru 

suprafeţe precum 

ceramica,email ori suprafeţe 

cromate 

buc 10 Praf de curăţat. Elimină murdăria, 

petele de grăsime, calcarul şi 

săpunul. Ambalat 500 g. 

46. Mănuși menaj fără pudră buc 135 Rezistente la un număr mare de 

utilizări. Grad ridicat de protecţie şi 

rezistente la rupere. Din nitril, 

eliminându-se riscul alergiilor. 

 


