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ANEXA 1 - CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 
U.M. Cant. Caractersitici 

Preț unitar 

lei fără 

TVA/ 

produs 

Valoare 

totală lei 

fără TVA 

1.  Mănuşi cauciuc perechi 24 vor fi confecţionate din 

cauciuc rezistent in măsură să 

protejeze pielea împotriva 

acţiunii produselor de curăţat, 

asigurând o utilizare 

îndelungată, diferite mărimi; 

  

2.  Dispozitiv de 

sters geamul  

buc 6 prevazut cu coada rigida  si 

traversa de cauciuc pentru 

stergerea apei de pe geamuri; 

  

3.  Finet m 15 confectionat din ţesătură de 

bumbac 100% culoare alb 

utilizat pentru ştergerea 

prafului; 

  

4.  Galeata de 

plastic cu 

storcator 

buc 15 capacitatea de 10 litri, cu 

dispozitiv de stoarcere a 

mopului; 

  

5.  Pastile pisoar cutii 60 solubile în apă parfumate;   

6.  Rezerva mop buc 60 produsul va fi consistent, 

confecţionat din bumbac 

100 %, greutate min. 220 g., 

prins în suport din plastic 

prevăzut în partea superioară 

cu filet , în vederea anexării; 

ambalat în folie de plastic; 

  

7.  Maturi buc 30 produsul va avea coadă 

metalică, din material rigid, 

prevăzută cu filet pentru 

fixarea măturii; mătura va fi 

prevăzută cu perie din plastic; 

  

8.  Perii WC cu 

suport 

buc 18 confectionat din material 

plastic cu perie de curatare si 

suport aferent; 

  

9.  Pompa de 

desfundat  

ghiuveta 

buc 5 prevăzută cu ventuză din 

cauciuc şi mâner de susţinere; 

  

10.  Clor 5 l bidoane 100 agenţi de înălbire pe bază de 

clor<25 % pentru 

dezinfectarea şi igienizarea 

pardoselilor şi suprafeţelor; 

  

11.  Saci gunoi 35 

litri 

set 220 confecţionaţi din polietilenă, 

prezentaţi în suluri de minim 
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50 buc., dimensiunea cca. 

50/50 cm., din folie rezistentă 

la ridicarea pungii umplută la 

capacitate maximă; 

12.  Alcool sanitar 

0,5 litri 

flacoan

e 

120 ambalat în recipienţi de 

plastic de 0,5 litri, min.70 % 

concentratia de alcool. Solutie 

dezinfectanta pentru uz 

extern; 

  

13.  Detartrant WC   

800 ml  

bidoane 200 ambalat în recipienţi de 

plastic, cu proprietăţi de 

dezinfectare şi parfumare 

biodegradabil Lichid vascos, 

indeparteaza calcarul, 

depunerile, curata si 

dezinfecteaza vasul de 

toaleta. Sa contina acid 

clorhidric, acid sulfuric, 

surfactant non-ionici sub 5 %, 

parfum (nufar); 

  

14.  Lavete praf Set 10 

bucati 

10 lavetele vor fi confectionate 

din bumbac sau alt material cu 

proprietaţi absorbante 

similare, in măsură să asigure 

o curăţare uniformă, 

dimensiune minimă 25/30 

cm; 

  

15.  Odorizant de 

camera (rezervă 

aparat odorizant 

electric) 

buc 150 sub forma de spary ambalat in 

recipient metalic cu continut 

de 250-300 ml substanta 

activa (air wick); 

  

16.  Detergent spalat 

gresie 5 l 

buc 50 soluţie concentrată ambalată 

în recipienţi de plastic de 5 

litri, cu proprietati de 

curatare, dezinfectare si 

parfumare, avizat sanitar, 

biodegradabil ecologic, 

compoziţie chimică:agenti 

tensioactivi neutri < 5 %, 

dezinfectante < 5 %, parfum 

si culoare < 5 %, diverse 

arome, pH ~ 7, densitate: 0,99 

-1,01 g/cc; 

  

17.  Detergent vase bidoane 150 ambalat în recipienţi de 

plastic de 500 ml, avizat 

sanitar,biodegradabil 

ecologic Detergent cu putere 

maxima de degresare si 

consistenta ridicata pentru 

curatare . Continut surfactanti 
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anionici intre 5-15%, amfoter 

biodegradabil cca <5%, 

EDTA cca.<5%, ingrosator 

(fairy); 

18.  Solutie curatat 

suprafeţe 1000 

ml 

buc 60 ambalat în recipienţi de 

plastic de 1000 ml cu 

dispozitiv de pulverizare, 

biodegradabil ecologic, 

compoziţie chimică: alcooli 

(etanol) 70 %, agenţi 

tensioactivi neutri, sau 

surfactanţi non-ionici, 

surfactanţi cationici  < 5 %, 

parfum 

  

19.  Solutie curăţat 

geamuri 750 ml 

buc 85 destinat pentru ferestre 

dizolva uşor şi rapid 

murdăria, conţine alcooli 

izopropilici  < 5 % tenside 

anionice şi neionice, solvenţi 

hidrosolubili, acizi 

anorganici, coloranţi, 

parfumuri; 

  

20.  Solutie 

desfundat 

chiuvete 1 litru 

bidoane 5 ambalat in recipienti de 

plastic de 1 litru, cu 

proprietaţi de eliminare a 

rezidurilor din instalaţiile 

sanitare; 

  

21.  Dezinfectant 

înălbitor lichid 

cu vâscozitate 

ridicată 750 ml 

buc 170 ambalat în recipienţi de cu 

proprietăţi de dezinfectare şi 

parfumare Dezinfectant cu 

vascozitate ridicata – curata, 

dezinfecteaza, inalbeste si 

improspateaza; poate fi 

utilizat atat ca atare, sub 

forma concentrata (pentru 

toaleta, canale de scurgere), 

cat si diluat. Are un larg 

spectru antimicrobian, 

distrugand bacterii, virusi, 

mucegai si spori. Contine 

hipoclorit de sodium cca 5%-

15%, hidroxid de sodium cca 

<5%, sapun, parfum, hidroxid 

de sodium. Mod de ambalare 

la flacon 750 ml din material 

plastic, eticheta inscriptionata 

si în limba româna 

(domestos); 

  

22.  Sapun lichid 4 

litri 

buc 100 săpun lichid de calitate pentru 

mâini şi corp cu proprietăţi 
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antibacteriene de dezinfectare 

şi parfumare, cu glicerină şi 

emolient, avizat sanitar, 

ambalat în bidoane de plastic 

de 4 litri; 

23.  Sapun solid de 

mâini 

buc 50 să aibă proprietăţi de spălare 

şi parfumare, avizat sanitar 

pentru mâini şi corp, ambalat 

în hârtie sau carton, cu 

inscripţionarea pe ambalaj a 

mărcii producătorului. 

Gramaj minim 50 grame; 

  

24.  Solutie curatat 

mobilierul   

buc 60 solutie sub forma de spray de 

400 ml, avizat sanitar, 

biodegradabil ecologic, cu un 

aditiv special care ii confera o 

protectie suplimentara 

antistatica (impotriva 

prafului), rezistenta sporita la 

murdarire si umiditate. Miros 

placut; Utilizarea repetata 

face ca urmele amprentelor sa 

fie aproape invizibile. 

Proprietati de curatare 

deosebite. Prezinta  efect 

antistatic. Indeparteaza 

murdaria persistenta, da 

stralucire si hraneste lemnul, 

fara a afecta structura 

originala a acestuia. Contine 

surfactanti neionici <5%, 

hidrocarburi alifatice intre 5% 

– 15% (pronto mobila) ; 

  

25.  Solutie curatat 

parchet 1000 ml 

buc 60 produs destinat curatirii 

suprafetelor de orice fel de 

lemn (mobile sau parchet). 

Aditivul suplimentar cu 

proprietati de ceara, usureaza 

stergerea, faciliteaza uscarea, 

lasand o suprafata cu aspect 

catifelat la pipait, mult mai 

stralucitoare si mai lucioasa. 

Aditivul special confera o 

protectie suplimentara 

antistatica (impotriva 

prafului), rezistenta sporita la 

murdarire si umiditate. 

  

26.  Detergent 

automat 2 kg 

buc 30 detergent de calitate 

superioara, cu granulatii albe 

si colorate, placut parfumat 
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pentru toate tipurile de rufe, 

contine intre 15%-<30% 

zeoliti intre 5%-<15% 

surfactanti anionici, 

surfactanti neionici, agenti de 

inalbire pe baza de oxigen 

activ, <5% policarboxilat, 

fosfanat, sapun (dero); 

27.  Burete vase set 100 pentru curatarea farfuriilor si 

a vaselorpentru gatit. Fabricat 

din burete absorbant si 

rezistenta crescuta. Spuma 

din polieter si lana din 

poliamida; 

  

28.  Coada lemn buc 15 pentru mopuri si mature 

dimensiune 1,5 ml prevazuta 

cu filet pentru fixare; 

  

29.  Făraș plastic buc 30 confectionat din material 

plastic rigid, prevazut cu 

maner de sustinere si traversa 

de cauciuc pentru colectarea 

gunoiului; 

  

30.  Soluţie parbriz 

iarna 5 litri 

buc 120 solutie lichida care 

indeparteaza gheata si 

murdaria de pe parbriz, nu 

permite depunerea calcarului, 

nu afecteaza materialele cu 

care intra in contact (lac 

vopsea, 

plastic,cauciuc,metal)Temper

atura de utilizare -20 grade 

Celsius -40 grade Celsius; 

  

31.  Soluţie parbriz 

vara 5 litri 

buc 120 solutie lichida care 

indeparteaza insectele si 

murdaria de pe parbriz, nu 

permite depunerea 

calcarului,nu afecteaza 

materialele cu care intra in 

contact (lac, 

vopsea,plastic,cauciuc 

metal)Temperatura de 

utilizare peste +2 grade 

Celsius 

  

32.  Odorizant auto 

spray 

buc 120 absorb mirosurile neplacute, 

cu extracte natural, nu e toxic. 

  

33.  Hârtie igienică 

jumbo 2 straturi 

bax 200 celuloză 100 %, 2 straturi 

laminate, porţionată, lungime 

120 m 9x19 cm 12 role/bax. 
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34.  Prosop hârtie set 2000 celuloză 100 % , 2 straturi, 2 

role pe set 

  

35.  Şerveţele hârtie buc 300 celuloză 100%, diferite culori   

36.  Soluţie anticalcar 

cafetiere 

buc 10 elimină calcarul şi contribuie 

la funcţionarea optimă a 

cafetierelor conţine 

izopropanol, acizi şi 

excipienţi diferiţi. 

  

37.  Odorizant pentru 

interior 

buc 80 parfum, solubilizant cu 

dispozitiv de pulverizare 

  

38.  Galeata de 

plastic cu 

storcator si mop 

set 3 Capacitate de de 10 litri cu 

dispozitiv de stoarcerea 

mopului 

  

39.  Saci gunoi 65 

litri 

set 60 confecţionaţi din polietilenă, 

prezentaţi în suluri de minim 

50 buc., din folie rezistentă la 

ridicarea pungii umplută la 

capacitate maximă; 

  

40.  Aparat odorizant  buc 15 Aparat odorizant automat cu 

functionare cu bataerii, 

material plastic 

-  -  

41.  Mănuși latex  cutii 36 Manusi chirurgicale din latex 

natural, sterile, nepudrate, 

manseta bordurata, non-

alergice, pentru uz 

chirurgical. 

  

42.  Solutie dezghetat 

parbriz 

buc 65 Solutie pentru dezghetat 

parbrizul -38°C, 500 ml. 

  

43.  Silicon bord 

spray 

buc 50 Miros placut, aromat, 

antistatic. 

Disponibil in diferite arome. 

  

44.  Șervețele cutie buc 48 Servetelele din 100% 

celuloza pura, alba, de 15.5 

g/mp pe strat, ambalate 

cate 100 de bucati in cutie de 

carton 

  

45.  Saci folie plastic 

120 litri 

buc 220 confecţionaţi din polietilenă, 

din folie rezistentă la 

ridicarea pungii umplută la 

capacitate maximă; 

  

46.  Filtru cafea din 

hârtie 

cutii 4 hartia filtranta triunghiulara 

cu o inaltime de 12 cm si o 

latime de 18cm. 

  

47.  Șervețele umede buc 120 șervetelele umede cu pH 5.5   
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48.  Soluție curățat 

piele 

buc 3 soluție pentru intretinerea 

mobilierelor si alte suprafete 

din piele 

  

49.  Matura nuiele buc 6 matura nuiele din mesteacan 

cu coada lunga din lemn 

  

50.  Spumă active 20 

litri 

buc 10 Detergent alcalin lichid (PH 

11.2) 

Nu ataca ornamentele 

metalice de pe caroserie 

Nu ataca elementele din 

plastic si cauciuc 

  

51.  Aeromatizator 

auto lichid 

buc 100 Odorizant fiola 5 ml   

52.  Laveta 

microfibră 

buc 50 Laveta microfibra pentru 

suprafete: sticla, inox, plastic, 

mobile și universal. 

  

53.  Lavete piele auto buc 24 Materialul de microfibra 

Moale si curata fara 

zgarieturi. 

  

54.  Alcool technic  

1000 ml 

buc 6 Concentrație min. 97% 

Compoziție: amestec omogen 

de alcooli secundari (alcool 

metilic, alcool etilic, alcool 

izopropilic). 

  

55.  Hârtie igienică 3 

straturi , 16 

buc/set 

set 10 Hârtie igienică de calitate 

superioară, realizată din fibre 

delicate de origine natural, 

rezistentă și absorbantă. 

  

56.  Săpun lichid 250 

ml 

buc 36 Formula cu ¼ crema 

hidratanta, cu parfum. 

  

57.  Solutie curatare, 

polisare si 

intretinere 

Anvelope 

buc 30 Lasă un strat protector, 

permițând elementelor de 

cauciuc să-și păstreze 

flexibilitatea lor pentru mai 

mult timp. 

  

58.  Solutie premium 

curatare jante 

auto 700ml 

buc 30 solutie premium curatat jante 

aliaj 

  

59.  Solutie curatare 

si ingrijire 

tapiterie textila 

750 ml 

buc 20 pentru îndepărtarea tuturor 

tipurilor de murdărie și pete 

de pe elementele de tapițerie 

și textile. 

  

Total lei fără TVA  
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ANEXA 2 - ISU SĂLAJ 

Nr. 

crt. 
Denumire produs U.M. Cant. Caractersitici 

Preț 

unitar lei 

fără TVA/ 

produs 

Valoare 

totală lei 

fără TVA 

1.  
Soluție curăţare 

suprafeţe ceramice, 

parchet  5 L 

buc 20 la bidon de 5L   

 

2.  Hârtie igienică  buc 150 

2 straturi, minim 170 m, 

gofrată, porţionată şi de 

culoare albă 

 

 

3.  Saci menajeri 35 L  buc 20 

50 buc/rola, pentru gunoi 

din polietilenă de înaltă 

densitate 

 

 

4.  
Odorizant solid 

toaletă 
buc 40 

 cu suport, detergent 

solid pentru curăţarea, 

parfumarea şi 

dezinfectarea vasului de 

toaletă, mod de ambalare 

minim 50g/buc 

 

 

5.  
Soluție spălare 

geam cu pompiţă 

750 ml 

buc 30 

750 ml, să aibă 

capacitatea de degresare 

şi de curăţare intensă a 

geamurilor, să nu atace 

garniturile de cauciuc, 

plastic, vopsea 

 

 

6.  
Soluţie curăţare 

mobilier cu 

pompiţă  

buc 10 

400 - 450 ml, protejează 

şi curăţă suprafeţele din 

lemn 

 

 

7.  Mop bumbac  buc 15 
capacitate de absorbţie 

apă 250 - 300 g 
 

 

8.  
Coadă metalică 

pentru mop 

bumbac/mătură 

buc 15 120cm, cu filet  

 

9.  
Găleată cu 

storcător pentru 

mop 

buc 5 

produs din material 

plastic, capacitate 10 - 14 

litri 

 

 

10.  
Săpun lichid 

antimicrobian 5 L 
buc 40 la bidon de 5L   

 

11.  
Lavete profesionale 

geamuri 
set 5 38/35 CM- 5 BUC/ SET  

 

12.  
Cremă de curățat 

suprafețe lavabile 

din bucătării și băi 

buc 5 750ml  

 

13.  
Manuși unică 

folosință  
buc 100 mărimea S  

 

14.  

Mop cu coadă 

metalică 

telescopica și 

găleată 

buc 1 

Cu coada metalica 

extensibilă intre 85- 

1.20m 

 

 

15.  Detergent pudră kg 5 Detergent rufe automat   

  TOTAL LEI FĂRĂ T.V.A  
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ANEXA 3 - CMJ SĂLAJ 

Nr. 

crt. 
Denumire produs U.M. Cant. Caractersitici 

Preț 

unitar lei 

fără 

TVA/ 

produs 

Valoare 

totală lei 

fără TVA 

1.  Prosop hârtie în 

formă de Z 
bax 12 celuloză 100% 

  

2.  
Hârtie igienică  bax 21 

celuloză 100%;  

24 role/bax 
  

3.  
Prosop hârtie set 8 

celuloză 100%; 

2 straturi; 2 role pe set 
  

4.  

Săpun lichid 5 L buc 8 

săpun lichid pentru 

mâini cu priorități de 

dezinfectare și 

parfumare, cu glicerină 

și emollient, avizat 

sanitar, ambalat în 

bidoane de plastic de 5 

litri 

  

5.  

Detergent vase 500 

ml 
buc 6 

ambalat în recipienți de 

plastic de 500 ml, avizat 

sanitar, biodegradabil 

ecologic. Detergent cu 

putere maximă de 

degresare și consistență 

ridicată pentru curățare 

  

6.  

Soluție pentru 

curățat geamuri 

0,75 litri 

buc 5 

ambalat în recipienți 

deplastic de 750 ml cu 

ddispozitiv de 

pulverizare, 

biodegradabil ecologic, 

compoziție chimică: 

alcooli 5-15%, agenți 

tensioactivi neutri <5%, 

parfum <5%, pH 8,5-11; 

  

7.  

Dezinfectant WC 

750 ml 
buc 5 

ambalat în recipienți de 

plastic, cu proprietăți de 

dezinfectare și 

parfumare, 

biodegradabil, lichid 

vâscos, îndepărtează 

calcarul, depunerile, 

curăță și dezinfectează 

vasul de toaletă; 

  

8.  Saci gunoi 35 litri rolă 30 confecţionaţi din 

polietilenă, din folie 

rezistentă, prezenți în 

suluri de minim 50 buc, 

dimensiunea cca 50/50 

cm; 
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9.  

Saci gunoi 60 litri rolă 10 

confecționați din 

polietilenă, din folie 

rezistentă; 

  

10.  

LAvete praf 4 

buc/set 
set 6 

lavetele vor fi 

confecționate din 

bumbac sau alt material 

cu proprietăți 

absorbante similare, în 

măsură să asigure o 

curățare uniformă 

  

11.  

Odorizant camera 

spray 
buc 3 

sub formă de spray 

ambalat în recipient 

metalic cu conținut de 

250-300 ml substanță 

activă; 

  

12.  

Burete vase buc 10 

pentru curățarea 

farfuriilor și a vaselor 

pentru gătit. Fabricat din 

burete absorbant și 

rezistență crescută. 

Spumă din polieter și 

lână din poliamidă 

  

13.  

Rezervă mop buc 6 

produsul va fi 

confecționat din bumbac 

100%, greutate min. 220 

gr., prins în suport din 

plastic, prevăzut în 

partea superioară cu 

filet în vederea anexării, 

ambalat în folie; 

  

14.  

Detergent spălat 

gresie 5L 
buc 5 

soluție concentrate 

ambalată în recipienți de 

plastic de 5 litri, cu 

proprietăți de curățare, 

dezinfectare și 

parfumare, avizat 

sanitar, biodegradabil, 

ecologic, diverse arome, 

pH~densitate: 0,99-1,01 

g/cc; 

  

15.  

Soluție pentru 

curățat obiecte 

sanitare 5 L 

buc 3 

destinat pentru faianță, 

chiuvetă, toalete, 

conținut <5%tenside 

anionice și neionice, 

solvenți hidrosolubili, 

acizi anorganici, 

coloranți, parfumuri; 

  

16.  

Soluție curățat 

mobile 400 ml 
buc 5 

soluție sub formă de 

spray de 400 ml, avizat 

sanitar, biodegradabil 

ecologic, cu un aditiv 

special care îi conferă o 
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protecție suplimentară 

antistatică, rezistență 

sporită la murdărie și 

umiditate, miros plăcut, 

îndepărtează murdăria 

persistentă, dă strălucire 

și hrănește lemnul fără a 

afecta structura acestuia; 

17.  

Soluție curățat 

parchetul 750 ml 
buc 5 

produs destinat curățirii 

suprafețelor de orice fel 

de lemn. Aditivul 

suplimentar cu 

proprietăți de ceară, 

ușurează ștergerea, 

facilitează uscarea, 

lăsând o suprafață cu 

aspect catifelat la pipăit, 

mult mai strălucitoare și 

mai lucioasă. 

  

 TOTAL LEI FĂRĂ T.V.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


