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CONTRACT Nr. 1 
de achiziţionare a serviciilor 

Cod CPV: 90910000-9

”09” ianuarie 2020 num. Chişinău

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă
i SRL ’’Elina Service”, reprezentată prin 

administrator Oleg Creciun 
care acţionează în baza Statutului,

1 denumit în continuare Prestator, c/f 
! 1014600019204 din 11.06.2014, 

pe de o parte,

Instituţia Publică Universitatea de Stat.de Medicină:
Farmacie „Nicolae Testemîtanu” din Reooblicii
Moldova, reprezentată prin Rector Emil Ceban. care 
acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în 
continuare Beneficiar, 
pe de altă parte,

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziţionarea serviciilor de curăţenie, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achizi i 

publice de tip licitaţie deschisă nr. ocds-b3wdpi-MD-1575989218567 din 31.12.19, în baza deciz i 
grupului de lucru al Beneficiarului din „02” ianuarie 2020.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
a) Specificaţia tehnică;
b) Specificaţia de preţ.

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în cazul unor discrepar ; 
sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea ; 
prioritate enumerată mai sus,

d. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă pi i 
prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu preveder s 
Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a presta i 
serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate devt i 
plăti bilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, ci e 

este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Anexa nr, 1 şi Anex)
nr. 2„ Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele ; u 

alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.
2. Termeni şi condiţii de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe parcursul anului 2020 (09.Ul.20; i~ 
31.12.2020).

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:
î) factura fiscală................................................... 2 ex

2) act de prestare -  recepţionară a serviciilor ...............2 ex
2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benifeciarului cel târziu a 

momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezent ;e 
documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată



3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind 
indicat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constitui 
1844580,00 (un milion opt sute patruzeci şi patru mii cinci sute optzeci,00) lei MD.

3.3. Achitarea plaţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: 100 % după prestarea serviciilor, lunar, î 

decurs de 15 zile, în baza facturii fiscale şi actului de prestare-recepţionare a serviciilor,
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat î 

prezentul Contract.
4. Condiţii de prestare-recepţionare

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract ş|

documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 a prezentuluii 

Contract;
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale şi 

actului de prestare-recepţionare odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea d 
către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut î 
punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite î 
punctul 10.3.

5. Standarde
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator î| 

propunerea sa tehnică.
5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standarde 

sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.
6. Obligaţiile părţilor

6.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristic] 

prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
c) să presteze serviciile de curăţenie calitativ şi cu frecvenţa prevăzută în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 

a prezentului contract;
d) să asigure echipamentul, dezinfectanţii şi produsele de curăţat necesar desfăşurării serviciilor 

curăţenie, precum şi cheltuielile de transport, conform Anexei nr. 2, care este parte integrantă a prezentul 
contract;

e) să utilizeze în prestarea serviciilor dezinfectând şi produse de curăţat calitative conform Ane 
nr. 2, care este parte integrantă a prezentului contract;

6.2. în baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit 

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezenţii 1 

Contract.
7. Forţa majoră

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neândeplinirea parţială sau integrală a obligaţii 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (râzbo^i 
calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind 
voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu 
10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune treb 
să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Pă 
care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contracjt:
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate 

conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice termen de 5 zile lucrătoare



celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării 

In cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezilierea.

9. Reclamaţii
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentu 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de c 
organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţi 
necorespunzătoare -  sa le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse.

9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sînt suportate de 
partea vinovată.

10. Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este prin transfer la 

contul autorităţii contractante sau emisă de o bancă comercială, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună 

executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., îr 
caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 
0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală £i 
prezentului Contract. în cazul în care întârzierea depăşeşte 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta 
Serviciile prevăzute în prezentul Contract şi Prestatorului i se va reţine garanţia de bună executare a 
contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % diri 
suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală n 
prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform 
legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectat^ 
anterior îşi pierd valabilitatea.

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute Ia data încheierii contractului. Modificările şi 
completările Ia prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost 
semnate de ambele Părţi.

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în doua exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte nr 
exemplar pentru Prestator şi Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării. J |



12.7. Prezentul Contract este valabil până la 31 decembrie 2020.
12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării| 

ultimei semnături de către una dintre părţi.

12.9. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în| 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă |
SRL ’’Elina Service” IP USMF ’’Nicolae Testeniiţanu”

Adresa poştală: bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap. 489 Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 1 |J 
Sfanţ 165

Telefon: 068179996 Telefon: 022 20-52-65
Cont de decontare: 
MD06VI000022247112019MDL Cont de decontare: MDI9AG000000022512015544

Banca: BC ’’Victoriabank” SA, Sucursala nr.l 1 Banca:BC ’’Moldova Agroindbank” SA
Cliişinău Fii, Chişinău-Centru
Cod: VJCBMD2X883 Cod: AGRNMD2X723

Cont de decontare:
MD75TRPCCC518430A00002AA

Cod fiscal: 1014600019204
1 Cod fiscal: 1007600000794 11

14. Semnăturile părţilor

SRL ’’Elina service’- IP USMF ’’Nicolae Testemitanu”

Semnătura autorizată?X)l.enţ ţ/repiun

i^E L lN Â  W ş
ê SEKVICEi p;.,|

Semnătura autorizata: Emil Ceban
A j



Anext

la contractul de achiziţionare a serv 
nr. i  d in oV

Specificaţia serviciilor

i nr. 

i< :iii
i , .  V.

î

>r
, 0 0

Denumirea
serviciului

Supra
faţa, m2

Tip
activitate

Frecventa
îndeplinirii
activităţii

Peri
oada
(luni)

Preţ fără 
TVA

Preţ cu 
TVA

Suma 
fara TVA

Su
c

T1

ma
u

Căminul nr. 1 12 7383,33 8860,00 88600,00 1c 6 3 : 0,00
Etajul I

întreţinerea şi curăi enia suprafeţelor orizontale:
Hol
Sala de
lectura
Coridor
Bucătărie
(inclusiv
suprafeţele
de sub
aragaze)
Lavoar
Wc
Duşuri
Spălătorie
rufe
Uscătorie de 
rufe

63,25
48,7
48.2 
13,9

14.3
13.4
39.2 
15,14
18.2

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
aj utorul 
detergenţi 
lor şi
dezinfecta
nţilor
necesari

Zilnic
Zilnic

Zilnic
Zilnic, de 2 ori 

Zilnic
Zilnic, de 2 ori 
Zilnic
Săptămânal, de 2 
ori
Săptămânal, de 2 
ori

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC
Duşuri

126,7
28,2
31,8
30.5
60.5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi 
lor special 
destinaţi

Săptămânal
zilnic
zilnic
zilnic
zilnic

l
|

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 
(hol, etaj, 
bucătărie, 
lavoar, Wc, 
duş,
spălătorie) 
Mese sala 
de lectură 
(20)
Masa mare 
de bucătărie 
Aragaze(2) 
Chiuvete (9) 
Oglinda 
Mobilier hol 
Uşi (două 
feţe)
Uşi intrare 
Scaune 
duşuri (2) 
Calorifere

12,8

16,0

3,93

4.0 
2,70 
1,35
20.0
24.0

17,8
1,2

6.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi 
lor special 
destinaţi

Săptămânal, de 2 
ori

Zilnic

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori 
Săptămânal 
Săptămânal

Săptămânal
Săptămânal

Semestrial



Chiuvete
(8*4)
Oglinda
(1*4)
Closete (3) 
Uşi (3*4) 
Pervazuri ( 
etaje, 
bucătărie, 
lavoar, Wc) 
Calorifere

11,2

5.2

15.2 
21,6
36.0

30.0

detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic

Zilnic, de 2 ori 
Săptămânal 
Zilnic, de 2 ori

Semestrial
A

* întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri 
sala de 
lectură (3) 
Geamuri 
coridor 
(2*4)
Geam 
bucătărie( 1 
*4)
Geam 
lavoar(l *4) 
Geam Wc 
(1*4)

5,1

13,6

6,8

6,8
6,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar

Casa scării
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
aj utorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori

Săptămânal

Lunar

Scară de rezervă
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130,0/3
1

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectare 
a cu 
ajutorul 
detergenţi Io 
r special 
destinaţi

Săptămânal

Lunar

Lunar

Căminul nr. 2 12 7383,33 8860,00 88600,00 1r C ~>  
i  O J > !0,00

Etajul I
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Hol
Coridor
Bucătărie

62,25
45.6
13.7

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta

Zilnic
Zilnic
Zilnic, de 2 ori



Lavoar 14,3 rea cu Zilnic
WC 13,4 ajutorul Zilnic, de 2 ori
Dus 38,53 detergenţii Zilnic
Spălătorie 15,14 or special Săptămânal, de 2
rufe destinaţi ori
Uscătorie
rufe

18,2 Săptămânal, de 2 
ori

Sala de 
lectură

54,80 Zilnic

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 126,7 Curăţarea Săptămânal
Bucătărie 28,2 umedă şi Zilnic
Lavoar 31,8 dezinfecta Zilnic
WC 30,5 rea cu Zilnic
Dus 60,5 ajutorul 

detergenţii 
or special 
destinat!

Zilnic

♦ întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 12,8 Curăţarea Săptămânal, de
(hol, etaj, umedă şi ori
bucătărie, dezinfecta
lavoar, Wc, rea cu
duş, ajutorul
spălătorie) detergenţii
Mese sala 18,0 or special Zilnic
de lectură destinaţi
(20)
Masa mare 2,3 Zilnic, de 2 ori
de bucătărie
Aragaze 4,0 Zilnic, de 2 ori
(2)(inclusiv
sub aragaze)
Chiuvete (9) 2,70 Zilnic, 2 ori pe
Oglinda 1,35 Săptămânal, de

ori
Closete (3) 3,3 Zilnic, de 2 ori
Mobilier hol 20,0 Săptămânal
Maşini de 7,0 Săptămânal, de
spălat, uscat ori
Uşi (două 24,0 Săptămânal
feţe)
Uşi intrare 16,8 Săptămâna]
Calorifere 6,0 Semestrial
Plafoane 7,0 Trimestrial
Scaune dus 7,0 Săptămânal
(2)

* întreţinerea ş curăţenia geamurilor:
Geamuri 8,1 Curăţarea Lunar
hol umedă şi
Geamuri 6,0 dezinfecta Lunar
sala de rea cu
lectura ajutorul
Geamuri 1,7 detergenţii Lunar
coridor or special
Geam 1,7 destinaţi Lunar
bucătărie
Geam L7 Lunar
lavoar
Geam Wc 1J Lunar
Geam 1,8 Lunar



spălătorie
rufe
Uşi 0,5 Săptămânal

Etajul U -  V
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor
Bucătărie(
inclusiv
suprafaţa de
sub aragaze)
Lavoar
WC

244,0
55.2

59.2 
52,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori

• întreţinerea şi curăţenia tereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC

360.0
128.0 
88,0 
120,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar, de 2 ori 
Zilnic 
Zilnic 
Zilnic

A
• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:

Masa mare
de bucătărie
(1*4)
Aragaze
(2*4)
Chiuvete
(9*4)
Oglinda
(1*4)
Closete
(3*4)
Uşi (3*4)
Pervazuri (
etaje,
bucătărie,
lavoar, Wc)
Calorifere
Plafoane

9.2

28,8

11.2

5.2
15.2 
21,6
36.0

30.0
7.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori

Săptămânal, de 2 
ori
Zilnic, de 2 ori

Săptămânal 
Săptămânal, de 2 
ori

Semestrial
Trimestrial

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri
coridor
(2*4)
Geam
bucătarie(l
*4)
Geam 
lavoar(l*4) 
Geam Wc 
(1*4)

13,6

6,8

6,8

6,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar

Casa scării
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea

70

130,0/31

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori 

Săptămânal



şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

15,0 Lunar

Scara de rezervă
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Lunar

Lunar

Căminul nr. 3 12 7383,33 8860,00 88600,00 106320,00
EtajulI

întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
Sala de
lectura
Bucătărie
Lavoar
WC
Duşuri
Spălătorie
rufe

43.2
48.2
31.0

13,9
15.3
13.4
28.0
12.5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Zilnic

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic
Zilnic, de 2 ori 
Zilnic
Săptămânal, de 2 
ori

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC
Duşuri

72,30
28,60
21,80
30.50
60.50

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 
(hol, etaj, 
bucătărie, 
lavoar, Wc, 
duş,
spălătorie) 
Mese sala 
de lectură 
(20)
Masa mare 
de bucătărie 
Aragaze 
(2)(sub 
aragaze la 
fel)
Chiuvete (8) 
Oglinda 
Closete (3) 
Mobilier hol 
Maşini de

2,6

18,0

2.3

4.0

2.20
1,35
3.3
20.0 
7,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or specia! 
destinaţi

Săptămânal, de 2 
ori

Zilnic

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Săptămânal, de 2 
ori
Zilnic, de 2 ori 
Săptămânal



spălat, uscat Săptămânal
Uşi (8) 15,0 Săptămânal
Calorifere 6,0 Semestrial
Plafoane 7.0 TrimestrialA

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri 8,1 Curăţarea Lunar
hol umedă şi
Geamuri 1,7 dezinfecta Lunar
coridor rea cu
Geam U7 ajutorul Lunar
bucătărie detergenţii
Geam 1,7 or special Lunar
lavoar destinaţi
Geam Wc 1,7 Lunar
Geam 1,8 Lunar
spălătorie
rufe
Geamuri 6,0 Lunar
sala de
lectura
Uşi 0,5 Săptămânal

Etajul I I -  V
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 235,8 Curăţarea Zilnic
Bucătărie 55,2 umedă şi Zilnic, de 2 ori
(sub aragaze dezinfecta
tot) rea cu
Lavoar 56,0 ajutorul Zilnic, de 2 ori
WC 50,0 detergenţii Zilnic, de 2 ori

or special
destinaţi

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 360,0 Curăţarea Lunar
Bucătărie 125,64 umedă şi Zilnic
Lavoar 88,0 dezinfecta Zilnic
WC 120,0 rea cu 

ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Masa mare 9,2 Curăţarea Zilnic, de 2 ori
de bucătărie umedă şi
(1*4) dezinfecta
Aragaze 21,28 rea cu Zilnic, de 2 ori
(2*4) ajutorul
Chiuvete 11,2 detergenţii Zilnic, de 2 ori
(8*4) or special
Oglinda 5,2 destinaţi Săptămânal, de 2
(1*4) ori
Closete 15,2 Zilnic, de 2 ori
(3*4)
Uşi (3*4) 21,6 Săptămânal
Pervazuri ( 36,0 Săptămânal, de 2
etaje, ori
bucătărie,
lavoar, Wc)
Calorifere 30,0 semestrial

9
Geamuri
coridor

întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
13,6 Curăţarea 

umedă si o dată pe lună



(2*4)
Geam 
bucâtărie( j 
*4)
Geam 
lavoar(l*4) 
Geam Wc 
(1*4)

6,8

6,8

6,8

dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Casa scării
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Trimestrial

Scăra de rezervă
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Trimestrial

Trimestrial

Direcţia Campusului studenţesc
® întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 

Lavoar, WC 

Birouri

29.0 

3,4

71.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

2 ori pe 
săptămâna 
4 ori pe 
săptămâna 
2 ori pe 
săptămâna

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri
Mese
Dulapuri
Uşi
Calorifere

4,8
8,0
3.0
14.0
5.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

2 ori pe luna 
2 ori pe luna 
2 ori pe luna 
2 ori pe luna 

2 ori/an

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:

Geamuri 12,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii

O dată în 
trimestru



or special 
destinaţi

Căminul nr. 4 12 7383,33 8860,00 88600,00 1:63 >0,00
Etajul I

întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
Uscatorie
rufe

56,4
63,7
12,00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Hol
Coridor 
Usi (partea 
exterioara)

60,0
78,0
24.5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

săptămânal
săptămânal
săptămânal

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Brâuri
coridor
Mobilier
Hol
Plafoane
Calorifere

5.0

12.0

7.0
7.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or specia] 
destinaţi

Zilnic

Zilnic
O dată la trei 
luni
2 ori/an

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:

Geamuri hol 15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

O dată la 2 luni

Etajele II  — V
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
Balcon mic 
Uscatorie 
rufe

296,6
8,00
12.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
zilnic

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 
Balcon mic 
Uscatoarie 
rufe
Usi (partea 
exterioara)

400.00
32.00
100.0

100.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

O dată pe 
săptămâna 
O dată la trei zile

Lunar
săptămânal

* întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:



Plafoane
Brâuri
coridor
Calorifere

25.0
80.0 
40,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi] 
or special 
destinaţi

O dată în trei 
luni 
Zilnic 
2 ori/an

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Uşa balcon 29.0 Curăţarea 

umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

O dată în lună

Casa scării
întreţinerea 
şî curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
Întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

80

130,0/31

8,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi] 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Trimestrial

Scara de rezervă
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

80

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămâna]

Lunar

Trimestrial

Căminul 5 (Scara I) 12 12329,17 14795,00 147950,00 177; 40,00
Etajul 1

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
Ascensor

27.5 
23,0
1.5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Hol
Coridor 
Ascensor(in 
clusiv uşile

40.0
25.0 
1,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu

Săptămânal
Săptămânal
Săptămânal



externe şi 
interne)

ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:

Geamuri
Uşi
Calorifer

4.00
4.0 
2,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

lunar
Săptămânal
Semestrial

Etajele I I - U I

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Coridor 
secţie - 2 
Bucătărie - 
2
WC- 4  
Dus -  4 
Balcon -  2

20,00

36.00

4.00 
5,20 
7,80

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Săptămânal

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:

Coridor 
secţie - 2 
Bucătărie - 
2
W C - 4  
D us- 4

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Zilnic

Zilnic
Zilnic

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Geamuri
Uşi
Calorifer

4,0
4.8
1,2

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar
Săptămânal
Semestrial

Eta jele I I I - I X
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor
192,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 200,6 Curăţarea 

umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal



întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:

Geamuri
Uşi
Calorifer

16,00
16,0
8,2

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

lunar
Săptămânal
Semestrial

Hote (Scara II)
Casa scării

întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

180

130,0/55,
8

10,0

Curăţarea 
umedă şi 

dezinfectar 
ea cu 

ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Lunar

Haini I
întreţinerea şi curai enia suprafeţelor orizontale:

Hol
Coridor
scări
Ascensor
(inclusiv
uşile
exterioare)
Camera de
odihnă
Camere
auxiliare
Duşuri
comune

40,2
20,0

1,5

25.00

48.00

18.00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic

Zilnic

Zilnic

Zilnic

Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Hol
Coridor
Ascensor
Camera de
odihnă
Camere
auxiliare
Duşuri
comune

80,0
50.0 
6,8
40.00

128.00 

28,00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămâna]
Săptămânal
Zilnic
Săptămânal

Săptămâna]

Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier
Uşi
Calorifer

12,0
5,8
0,8

Curăţarea
umedă şi
dezinfect
area cu
ajutorul
detergenţi
lor
special
destinaţi

Săptămânal
Săptămânal
Semestrial

Etajele I I - I I I
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:



Coridor 
secţie - 4 
Bucătărie - 
4
Lavoar-  7 
WC- 7  
Dus -  7 
Balcon -  4

100,0

48.0

20.0 
8,0 
21,0 
12,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 
secţie - 4 
Bucătărie - 
4
Lavoar- 7 
WC- 7  
Dus -  7

186,0

120,0

172.0
65.0
47.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămâna]

Săptămânal, de 2 
ori
Săptămânal 
Săptămânal 
2 ori/săptămână

Intrei inerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier
Pervazuri
bucătărie
Masă de
bucătărie
Plite
electrice-8 
Chiuveta-  
28,0
Geamuri -  
8,0 
Uşi
Calorifere

94.0
19.0

19.0 

3,2

18.0

14.0

112.0 
16,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal
Săptămânal

Săptămânal, de 2 
ori
Zilnic, 2 ori pe zi

Zilnic, 2 ort pe zi

Zilnic

Zilnic
Semestrial

Etajele I V - J X
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
secţie - 12 
Bucătărie - 
12
Lavoar-  24 
WC -  24 
Balcon -1 2

300.0

144.0

36.0
26.0 
36

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorui 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Zilnic
Zilnic
Zilnic

întreţinerea d curăţenia pereţilor:
Coridor 
secţie - 12 
Bucătărie - 
12
Lavoar — 24 
WC -  24 
Balcon -  12

350.00

120.00

109.00
148.00
36.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Săptămânal

Săptămânal
Săptămânal
Săptămânal

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier
Pervazuri
bucătărie
Masă de
bucătărie
Plite
electrice-12 
Chiuveta -  
32

153.0 
30

30

9,5

27.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal
Săptămânal

Zilnic

Zilnic

Zilnic



Geamuri -  
12 
Uşi
Calorifere - 
12

21,0

285.0
24.0

Zilnic

Zilnic
Semestrial

Scară centra ă
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelo 
r orizontale 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi 
a
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

180

130,0/5
5,8

10,0

Curăţarea 
umedă şî 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Lunar

Căminul 6 12 12329,17 14795,00 147950,00 1 /75 40,00
Etajul I

* întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
Ascensor

27.5 
23,0
1.5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Hol
Coridor

40.0
25.0

Curăţarea
umedă şi
dezinfecta
rea cu
ajutorul
detergenţi
lor
special
destinaţi

Săptămânal
Săptămânal

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:

Geamuri
Uşi
Calorifer

4.00
4.0 
2,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

lunar
Săptămânal
Semestrial

Etajul J îA
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Coridor
scări

18,6 Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic



întreţinerea ;i curăţenia pereţilor:
Coridor
scări

40,00 Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Etajele I I I -  IX
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
secţie -14 
Bucătărie - 
14
Lavoar -  28 
WC -  28 
Duş 
Balcon

322.0

130.2

120.2
58.8
126.0
44.8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Zilnic
Zilnic
Zilnic
Săptămânal

• întreţinerea şi curăţenia »ereţilor:
Coridor 
secţie - 14 
Bucătărie - 
14
Lavoar- 28 
WC-2 8  
Ascensor

700.0

280.0

280,0
192.0
6.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
aj utorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Zilnic

Zilnic
Zlinic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier 
Pervazuri 
bucătărie 
Masă de
bucătărie - 
ou
Aragaze -  
14
maşini de 
spălat - 14 
Chiuveta -  
56
Geamuri -  
14
Oglindă - 14 
Uşi -  42 
Calorifere

40.0
28.0

28,0

25.0

20.0

84.0

14.0

10,2
150.0
28.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or specia! 
destinaţi

Săptămânal
Săptămânal

Zilnic

Zilnic, de 2 ori

Săptămânal

Zilnic, 2 ori pe zi

Lunar

Săptămânal
Săptămâna]
Semestrial

Scară centrală
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

180

130,0/55
,8

10,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfectar 
ea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Săptămâna]

Lunar



Căminul nr. 7 12 7383,33 8860,00 88600,00 !( 63 >0,00
Etajul I

întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:
Hol 57,0 Curăţarea Zilnic
Coridor 53,0 umedă şi Zilnic
WC+ lavoar 4,00 dezinfecta Zilnic
Uscatorie 20,7 rea cu Zilnic
Depozit + 
balcon

21,0 ajutorul
detergenţii

O dată Ia şase 
luni

Izolator 9,8 or special O dată în trei
destinaţi luni

A

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Hol 60,0 Curăţarea lunar
Coridor 78,0 umedă şi O dată în luna
\VC+ lavoar 8,0 dezinfecta O dată pe
Spălătorie 
rufe 
Usi 14 
unit.(partea 
exterioara)

22,0

20,0

rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

săptămână

O dată în lună 
Săptămânal

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Maşini de 
spălat, uscat

8,4 Curăţarea 
umedă şi

Zilnic(de mutat 
maşinile de

(7)
Scaun -  WC 1,3

dezinfecta 
rea cu

spălat
Zilnic, de 2 ori

+ chiuvetă ~ 
1 + 1 
Brâuri 
coridor

ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi Zilnic

Mobilier 10,0 Zilnic
Hol 12,0 O dată la trei
Plafoane 6,0 luni
Calorifere 3,5 2 ori/an

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri 5,0 Curăţarea O dată în
hol
Geam 4,0

umedă şi 
dezinfecta

săptămână 
O dată la 2

bucătărie
Uşi 2,0

rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

săptămâni 
O dată în 
săptămână

Etajele I I —V
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 296,6 Curăţarea Zilnic
Bucătărie 86,9 umedă şi Zilnic
Duş 52,2 dezinfecta Zilnic
Balcon mare 30,0 rea cu Zilnic
Balcon mic 13,5 ajutorul 

detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia 3 creţilor:
Coridor 400,0 Curăţarea O dată în lună
Bucătărie 120,0 umedă şi Zilnic
Duş 120,0 dezinfecta Zilnic
Balcon mare 52,0 rea cu O dată la trei zile
, mic aj utorul 

detergenţii 
or special 
destinaţi



întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Masă mare 8,0 Curăţarea Zilnic, de 2 ori
de bucătărie umedă şi
Masă mică 4,8 dezinfecta Zilnic, de 2 ori
bucătărie rea cu
Chiuvete - 8 4 ajutorul Zilnic
Aragaze - 30,0 detergenţii Zilnic
8(inclusiv or special
sub aragaze) destinaţi
Pervazuri 6,0 Zilnic
ferestre
Plafoane 25,0 O dată în trei
Brâuri 20,0 luni
coridor Zilnic
Calorifere 32,0 2 ori/an

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Bucătărie - 22,0 Curăţarea O dată în trei
8 umedă şi luni
Uşi 16,0 dezinfecta De două ori în
Cu sticlă, 24,0 rea cu lună
scară- 8, ajutorul De două ori în
Cu sticlă, 12,0 detergenţii lună
balcon 8 or special De doua ori în
Fără sticlă 10,0 destinaţi lună
12 De două ori în

lună
Casa scării

întreţinerea 80 Curăţarea Zilnic
şi curăţenia umedă şi
suprafeţelor dezinfecta
orizontale şi rea cu
verticale ale ajutorul
treptelor detergenţii
(scările) or special
întreţinerea 130,0/31 destinaţi Zilnic
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea 8,0 Trimestrial
şi curăţenia
geamurilor

Scară de rezervă
întreţinerea 80 Curăţarea Săptămânal
şi curăţenia umedă şi
suprafeţelor dezinfecta
orizontale rea cu
întreţinerea 130,0/31 ajutorul Trimestrial
şi curăţenia detergenţii
pereţilor şi a or special
balustradei destinaţi
întreţinerea 15,0 Trimestrial
şi curăţenia
geamurilor

Demisol
Biroul
inginerului
electric

20 Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or specia!

Săptămânal, de 2 
ori



destinaţi
Nod sanitar 26 Curăţarea 

umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutoru! 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal, de 2 
ori

Căminul nr. 8 12 7383,33 8860,00 88600,00 IC 63: ,0,00
Etajul I

* întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Hol 60,7 Curăţarea Zilnic
Coridor 46,3 umedă şi Zilnic, de 2 ori
Bucătărie 14,2 dezinfecta Zilnic
(sub aragaze rea cu
inclusiv) aj utorul
Lavoar 14,8 detergenţii Zilnic
Duş 32,0 or special Zilnic
Spălătorie 8,5 destinaţi Săptămânal, de 2
rufe ori

a întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC
Duşuri

72,30
28,60
21,80
30.50
60.50

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal
zilnic
zilnic
zilnic
zilnic

» întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 12,8 Curăţarea Săptămânal, de 2
(hol, etaj, umedă şi ori
bucătărie, dezinfecta
lavoar, Wc, rea cu
duş, ajutorul
spălătorie) detergenţii
Mese sala 18,0 or special Zilnic
de lectură destinaţi
(20)
Masa mare 2,3 Zilnic, de 2 ori
de bucătărie
Aragaze (2) 4,0 Zilnic, de 2 ori
(sub aragaze
inclisiv)
Chiuvete (8) 2,20 Zilnic, 2ori pe zi
Oglinda 1,35 Săptămânal, de 2
Closete (3) 3,3 ori Zilnic, 2
Mobilier hol 20,0 ori/zi
Maşini de 7,0 O dată în
spălat, uscat săptămână
(5 + 5)
Uşi (9) 16,8 2 ori/săptămână
Calorifere 6,0 Zilnic
Scaune 8.0 2 ori/an
dusuri 2 zilnic

» întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri 8,1 Curăţarea o dată pe lună
hol umedă şi
Geamuri 2,6 dezinfecta
coridor rea cu



Geam
bucătărie
Geam
lavoar
Geam Wc
Geam
spălătorie
rufe
Geamuri 
sala de 
lectura 
Uşi

L7

1.7

1.7
1.8

6,0

0,5

ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

lunar

Etajul I I - V
întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
Bucâtărie(su 
b aragaze 
inclusiv) 
Lavoar 
WC 
Sala de 
lectura

260,0
55.2

59.2
52.8
50.9

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, 2 ori/zi 
zilnic

® întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC

360.0
154.0
88.0 
120,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

săptămânal
Zilnic
Zilnic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Masa mare
de bucătărie
(1*4)
Aragaze
(2*4)(sub
aragaze
inclusiv)
Chiuvete
(8*4)
Oglinda
(1*4)
Closete
(3*4)
Uşi (3*4)
Pervazuri (
etaje,
bucătărie,
lavoar, Wc)
Oglinda
Calorifere

9.2 

28,8

1L2

5.2

15.2

21,6
36.0

6.0 
30,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic, de 2 ori

Zilnic

Zilnic

Zilnic, 2 ori/zi

O dată în 
săptămână 
2 ori/săptămână

Zilnic 
2 ori/an

A

» întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri
coridor
(2*4)
Geam 
bucătărie( 1 
*4)
Geam
lavoar(l*4)

13,6

6,8

6,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

o dată pe lună



Geam Wc 
(1*4)

6,8

Casa scării
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Zilnic

Trimestrial

Scara de rezervă
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelo 
r orizontale 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi 
a
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130 ,0 /3
1

15,0

Curăţarea
umedă şi
dezinfect
area cu
ajutorul
detergenţi
lor
special
destinaţi

Săptămânal
Trimestrial

Căminul 10 12 7383,33 8860,00 88600,00 1(:63: :o,oo
Etajul I

întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
Bucătărie
(sub aragaze
inclusiv)
Lavoar
Duş
Spălătorie
rufe

60.7 
46,3 
14,2

14.8 
32,0 
8,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori 
Zilnic
Zilnic (de mutat 
maşinile de 
spălat si uscat si 
de spălat sub ele)

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC
Duşuri

72,30
28,60
21,80
30.50
60.50

Curăţarea 
umedă şî 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

Lunar
zilnic
zilnic
zilnic
zilnic

* întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 
(hol, etaj, 
bucătărie, 
lavoar, Wc, 
duş,
spălătorie) 
Mese sala

12,8

18,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
aj utorul 
detergenţii 
or special

Săptămânal, de 2 
ori

Zilnic



de lectură destinaţi
(20)
Masa mare 2,3 Zilnic, de 2 ori
de bucătărie
Aragaze (2) 4,0 Zilnic, de 2 ori
(sub aragaze
inel i siv)
Chiuvete (8) 2,20 Zilnic, de 2 ori
Oglinda 1,35 Săptămânal, de 2
Closete (3) 3,3 ori
Mobilier hol 20,0 Zilnic, de 2 ori
Maşini de 7,0 Săptămânal
spălat, uscat Săptămânal
(5 + 5)
Uşi (9) 16,8 Săptămânal
Calorifere 6,0 Semestrial
Scaune 8.0 Săptămânal
duşuri 2
Plafoane 1,2 Trimestrial

întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri 8,1 Curăţarea Lunar
hol umedă şi
Geamuri 2,6 dezinfecta Lunar
coridor rea cu
Geam 1,7 ajutorul Lunar
bucătărie detergenţii
Geam 1,7 or special Lunar
lavoar destinaţi
Geam Wc 1,7 Lunar
Geam 1,8 Lunar
spălătorie
rufe
Geamuri 6,0 Lunar
sala de
lectura
Uşi 0,5 Săptămânal

Etajul I I -  V
întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale

Coridor 260,0 Curăţarea Zilnic
Bucătărie(su 55,2 umedă şi Zilnic, de 2 ori
b aragaze dezinfecta
inclusiv) rea cu
Lavoar 59,2 ajutorul Zilnic, de 2 ori
WC 52,8 detergenţii Zilnic, de 2 ori
Sala de 50,9 or special zilnic
lectura destinaţi

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 360,0 Curăţarea săptămânal
Bucătărie 154,0 umedă şi Zilnic
Lavoar 88,0 dezinfecta Zilnic
WC 120,0 rea cu 

ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Masa mare 9,2 Curăţarea Zilnic, de 2 ori
de bucătărie umedă şi
(1*4) dezinfecta
Aragaze 28,8 rea cu Zilnic, de 2 ori
(2*4)(sub ajutorul



aragaze
inclusiv)
Chiuvete
(8*4)
Oglinda
(1*4)
Closete
(3*4)
Uşi (3*4) 
Pervazuri ( 
etaje, 
bucătărie, 
lavoar, Wc) 
Oglinda 
Calorifere 
Plafoane

11,2

5.2

15.2

21,6
36.0

6.0 
30,0

detergenţii 
or special 
destinaţi Zilnic

Săptămânal, de 2 
ori
Zilnic, 2 ori/zi

Săptămânal 
Săptămânal, de 2 
ori

Zilnic
Semestrial
Trimestrial

o întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri
coridor
(2*4)
Geam 
bucătărie( 1 
*4)
Geam 
lavoar(! *4) 
Geam Wc 
(1*4)

13,6

6,8

6,8

6,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar

Casa scării
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Săptămânal

Trimestrial

Scăra de rezervă
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămâna]

Lunar

Lunar

Demisol



Birou 10 Curăţarea Săptămânal, de 2
ingineri umedă şi ori

Baie 4,7 dezinfecta
WC 2,10 rea cu

Coridor
(inclusiv

scara)

15 ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Căminul 11 12 7383,33 8860,00 88600,00 K 63: 0,00
Etajul I

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Hol 43,0 Curăţarea Zilnic
Coridor 50,0 umedă şi Zilnic
Sala de 48,3 dezinfecta Zilnic
lectura rea cu
Bucătărie 14,2 ajutorul Zilnic, de 2 ori
(inclusiv detergenţi]
sub aragaze) or special
Lavoar 14,8 destinaţi Zilnic
Wc 12,3 Zilnic
Duş 32,0 Zilnic
Spălătorie
rufe

8,5 Săptămânal

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 72,30 Curăţarea Săptămânal
Bucătărie 28,60 umedă şi zilnic
Lavoar 21,80 dezinfecta zilnic
WC 30,50 rea cu zilnic
Duşuri 60,50 ajutorul 

detergenţi l 
or special 
destinaţi

zilnic

• întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 12,8 Curăţarea 3 ori pe
(hol, etaj, umedă şi săptămâna
bucătărie, dezinfecta
lavoar, Wc, rea cu
duş, ajutorul
spălătorie) detergenţii
Mese sala 18,0 or special Zilnic
de lectură destinaţi
(20)
Masa mare 2,3 Zilnic, de 2 ori
de bucătărie
Aragaze 4,0 Zilnic, de 2 ori
(2)sub
aragaze
inclusiv
Chiuvete (8) 2,20 Zilnic
Oglinda 1,35 Zilnic
Closete (3) 3,3 Zilnic, de 2 ori
Mobilier hol 20,0 Săptămânal
Maşini de 7,0 Săptămâna]
spălat, uscat
Uşi (9) 16,8 Săptămânal
Calorifere 6,0 Semestrial
Scaune în 8.0 Săptămânal
duş 2

întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri
hol

8,1 Curăţarea 
umedă şi o dată pe lună



Geamuri 2,6 dezinfecta
coridor rea cu
Geam 1,7 ajutorul
bucătărie detergenţii
Geam 1,7 or special
lavoar destinaţi
Geam Wc 1,7
Geam 1,8
spălătorie
rufe
Geamuri 6,0
sala de
lectura
Uşi 0,5

Etajul I I - V
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:

Coridor 260,0 Curăţarea Zilnic
Bucătărie(in 55,2 umedă şi Zilnic
clusiv sub dezinfecta
araga2e) rea cu
Lavoar 59,2 ajutorul Zilnic
WC 52,8 detergenţi! Zilnic, de 2 ori

or special
destinaţi

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 360,0 Curăţarea Lunar
Bucătărie 154,0 umedă şi Zilnic
Lavoar 88,0 dezinfecta Zilnic
WC 120,0 rea cu 

ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

Zilnic

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Masa mare 9,2 Curăţarea Zilnic, de 2 ori
de bucătărie umedă şi
(1*4) dezinfecta
Aragaze 8,8 rea cu Zilnic, de 2 ori
(2*4) ajutorul
(inclusiv detergenţii
sub aragaze) or special
Chiuvete
(8*4)

11,2 destinaţi Zilnic

Oglinda 5,2 Zilnic
(1*4)
Closete 8,2 Săptămânal, de 2
(3*4) ori
Uşi (3*4) 21,6 Săptămânal
Pervazuri ( 
etaje,

36,0 Săptămânal

bucătărie, Săptămânal, de 2
lavoar, Wc) ori
Oglinda 6,0 Săptămânal, de 2
Calorifere 30,0 ori

Semestrial
* întreţinerea şi curăţenia geamurilor:

Geamuri 13,6 Curăţarea
coridor umedă şi
(2*4) dezinfecta Lunar
Geam 6,8 rea cu
bucătărie( 1 ajutorul



detergenţii 
or special 
destinaţi

Etajele I I - I X
întreţinerea şi cu răi enia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
secţie - 16 
Bucătărie - 
16
Lavoar- 16 
WC-3 2  
Dus -  16 
Balcon

400.0 

86,4

126.0
64.0
126.0 
83,2

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, 2 ori

Zilnic, 2 ori

Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Săptămânal

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 
secţie - 16 
Bucătărie - 
16
Lavoar - 16 
WC-3 2  
Dus -  16

700.0
280.00 
280,00
192.00
280.00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal 
Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori

* întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier 
Pervazuri 
bucătărie 
Masă de 
bucătărie 
Aragaze -  8 
Chiuveta -  
56
Geamuri -  
16 
Uşi
Calorifere

140.0
28.0

28,0

6,2
36.0

28.0

224.0
32.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic

Zilnic

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori

Săptămânal

Zilnic
Trimestrial

Scară centrală
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

180

130,0/55
,8

10,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Săptămâna]

Lunar

Căminul nr. 13 12 12329,17 14795,00 147950,00 î "75 ţo,oo
Etajul I

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
scări
Ascensor

40,2
20,0

1,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori

Zilnic, 2 ori

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:



Hol
Coridor
Ascensor
(inclusiv
uşile
exterioare)

80,0
50,0
6,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal
Săptămâna]
Zilnic

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier
Uşi
Calorifer

12,0
5,8
0,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Trimestrial

Etajele I I - I X
•  întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
secţie - 16 
Bucătărie - 
16
Lavoar -  16 
WC -  32 
Dus -  16 
Balcon

400.0 

86,4

126.0
64.0
126.0 
83,2

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, 2 ori

Zilnic, 2 ori

Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Săptămânal

între :inerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 
secţie - 16 
Bucătărie - 
16
Lavoar - 16 
WC -  32 
Dus -  16

700.0

280.00

280,00
192.00
280.00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Zilnic, 2 ori

Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori 
Zilnic, 2 ori

între înerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier 
Pervazuri 
bucătărie 
Masă de 
bucătărie 
Aragaze -  8 
Chiuveta -  
56
Geamuri -  
16 
Uşi
Calorifere

140.0
28.0

28,0

6,2
36.0

28.0

224.0
32.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic

Zilnic

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori

Săptămânal

Zilnic
Trimestrial

Scară centrală
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

180

130,0/55
,8

10,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

Săptămânal

Lunar



Căminul nr. 16 12 12329,17 14795,00 147950,00 H5 40,00
Etajul I

• întreţinerea şi cu răi enia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
scări
Ascensor
Biroul
portierei
Edificii
auxiliare
WC
personal 
Coridor 
secţie 
Bucătărie 
Lavoar cu 
duş -  2 
WC- 2  
Balcon

27.5
23.0

1.5
15.00

80.00

2.3 

20,00

14.00 
5,9

2.3
3.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic

Zilnic
Zilnic

Zilnic

Zilnic

Zilnic

Zilnic
Zilnic

Zilnic
Săptămânal

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Hol
Coridor
Ascensor
(inclusiv
uşile
exterioare)
Biroul
portierei
WC
personal 
Coridor 
secţie 
Bucătărie 
Lavoar cu 
duş -  2 
WC- 2

40.0
25.0 
L5

32.00

10.00 

80,00

36.00
20.00

12,00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal
Săptămânal
Zilnic

Săptămânal

Zilnic

Săptămânal

Zilnic
Zilnic

Zilnic
întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:

Mobilier
Uşi
Calorifer

4,00
4,0
2,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

lunar
Zilnic
Semestrial

Etajele I I -  IX
• întreţinerea şi cură enia suprafeţelor orizontale:

Coridor 
secţie - 16 
Bucătărie - 
16
Lavoar cu 
duş-32 
WC -  32 
Balcon - 16

400.0 

86,4

210.00

64,0
83,2

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic, de 2 ori

A

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor 
secţie - 16 
Bucătărie -

700.0

280.00

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta

Săptămânal
Zilnic
Zilnic



16
Lavoar şi 
duş - 32 
WC -  32

380.00

192.00

rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Mobilier 
Pervazuri 
bucătărie 
Masă de 
bucătărie 
Aragaze -  8 
Chiuveta -  
56
Geamuri -  
16 
Uşi
Calorifere

140.0
28.0

28,0

6,2
36.0

28.0

224.0
32.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

lunar
Săptămânal
Semestrial

Căminul nr. 17 12 7383,33 8860,00 88600,00 063 20,00
Etajul I I

întreţinerea şi curăi enia suprafeţelor orizontale:
Hol
Coridor
Sala de
lectura
Bucătărie(in
clusiv sub
aragaze)
Lavoar
Wc
Duş
Spălătorie
rufe

43.0
50.0 
48,3

14.2

14,8
12.3
32.0 
8,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic
Zilnic

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic
Zilnic, de 2 ori
Zilnic
Zilnic

• întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC
Duşuri

72,30
28,60
21,80
30.50
60.50

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţi! 
or special 
destinaţi

Săptămânal
zilnic
zilnic
zilnic
zilnic

* întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Pervazuri 
(hol, etaj, 
bucătărie, 
lavoar, Wc, 
duş,
spălătorie) 
Mese sala 
de lectură 
(20)
Masa mare 
de bucătărie 
Aragaze 
(2)inclusiv 
sub aragaze 
Chiuvete (8) 
Oglinda 
Closete (3) 
Mobilier hol

12,8

18,0

2.3

4.0 
2,20 
1,35
3.3
20.0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutoru! 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal, de 2 
ori

Zilnic

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic
Zilnic, de 2 ori 
Săptămâna!



Maşini de 
spălat, uscat 
(5 + 5)
Uşi (9)
Calorifere
Plafoane

7,0

16,8
6,0
1,2

Săptămânal, de 2 
ori

Săptămânal
Semestrial
Trimestrial

întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri
hol
Geamuri
coridor
Geam
bucătărie
Geam
lavoar
Geam Wc
Geam
spălătorie
rufe
Geamuri 
sala de 
lectura 
Uşi

8,1

2,6

1.7
1.7
1.7

1.8 
6,0

0,5

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar

Lunar

Lunar

Lunar

Lunar
Lunar

Lunar

Săptămânal
E ta ju lIII- V

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor orizontale:
Coridor
Bucătărie(in
clusiv sub
aragaze)
Lavoar
WC

195,0
41,7,2

45,9
39,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Zilnic
Zilnic, de 2 ori

Zilnic, de 2 ori 
Zilnic, de 2 ori

întreţinerea şi curăţenia pereţilor:
Coridor
Bucătărie
Lavoar
WC

280,0
112,0
88,0
100,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar
Zilnic
Zilnic
Zilnic

întreţinerea şi curăţenia suprafeţelor:
Masa mare 
de bucătărie 
(1*3)
Mesa mici
de bucătărie
(1*3)
Aragaze
(2*3)(iticlus
iv sub
aragaze)
Chiuvete
(8*3)
Oglinda
(1*3)
Closete
(3*3)
Uşi (3*3) 
Pervazuri (

9.2

3.3

6,8

9.2

5.2

8.2

21,6
26,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinări

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic, de 2 ori 

Zilnic, de 2 ori

Zilnic
Zilnic

Săptămânal, de 2 
ori
Zilnic, de 2 ori 
Săptămânal

Săptămânal, de 2



etaje, 
bucătărie, 
lavoar, Wc) 
Oglinda 
Calorifere

4.0
24.0

ori

Zilnic
Semestrial

• întreţinerea şi curăţenia geamurilor:
Geamuri
coridor
(2*3)
Geam 
bucătărie( 1 
*3)
Geam 
lavoar(l *3) 
Geam Wc 
(1*3)

13,6

6,8

6,8

6,8

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Lunar

Casa scării
întreţinerea 
şi curăţenia 
suprafeţelor 
orizontale şi 
verticale ale 
treptelor 
(scările) 
întreţinerea 
şi curăţenia 
pereţilor şi a 
balustradei 
întreţinerea 
şi curăţenia 
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Lunar

Lunar

Scara de rezervă
întreţinerea
şi curăţenia
suprafeţelor
orizontale
întreţinerea
şi curăţenia
pereţilor şi a
balustradei
întreţinerea
şi curăţenia
geamurilor

70

130,0/31

15,0

Curăţarea 
umedă şi 
dezinfecta 
rea cu 
ajutorul 
detergenţii 
or special 
destinaţi

Săptămânal

Orarul serviciilor de 
curăţenie

Luni ~ Vineri:
Dimineaţa după 9:00 
Seara după 18:00

Sâmbăta, duminică -  o dată pe zi după 10:00
Notă: 1. Pentru perioadele 1-15 ianuarie, lunile iulie-august, vacanţa 

serviciile de curăţenie se vor efectua 1/zi.
2. Semestrial (2 ori pe an) se va efectua curăţenie generala in fiecare cai
3. înainte de începutul semestrului (24 august) se face curăţenia gei 
pregătire pentru cazare de către prestator, acest lucru se include în preţL 
al contactului.

le

■lin 
ten 
1 g

3aşte,

lă de 
:nerai

Notă explicativă 
privind exerciţiul 
manevrelor după 
repetiţie

a) săptămânal -  o dată pe săptămână şi anume in ziua de vineri
b) săptămânal/2 ori -  de două ori pe săptămână şi anume în zilele de marţi şi
c) săptămânal/3 ori -  de trei ori pe săptămână şi anume în zilele de luni, 
vineri
d) lunar -  în fiecare lună în prima zi de vineri a lunii
e) lunar/2 ori -  fiecare lună în prima şi a 3-a zi de vineri a lunii
f) trimestrial (4 ori pe an) -  în prima zi de vineri la a 3-a lună
g) semestrial (2 ori pe an) -  în timpul vacanţei de iarnă şi vacanţei de Paşte.

i
r ier ;uri şi



Cerinţe suplimentare: 1. Preţul ofertei va include cheltuielile de transport, echipamente şi ustensile, 
aferenţi, precum şi saci menajeri.

2. Preţul ofertei nu va include consumabile ca săpun lichid, hârtie de vvc
3. Schimbarea pachetelor de gunoi si evacuarea gunoiului (inclusiv 

bucătarii) va fi asigurata de către prestator.
4. Folosirea în prestarea serviciilor a detergenţilor şi remediilor speciale 

înalta recomandate de ANSP şi MSPSRM care deţin certificatul igienic valabi
5. Curăţarea uscata a tavanelor din fiecare cămin 1 data in luna.
6. Curăţarea umeda a tuturor prizelor si întrerupătoarelor din fiecare căn 

data in luna.
7. Preţul include şi evacuarea gunoiului din recipiente de acumulare din 

acces în comun din spaţiile căminelor (WC, duş, bucătărie).
Serviciile de bază se prestează conform următorului orar de lucru:
1. de luni pînă vineri de la 09.00 pînă Ia 18.00;
2. zilnic se face curăţenia de bază, iar numărul repetiţiilor operaţiunilor de cu 
parcursul zilei a intrărilor, holurilor, coridoarelor, grupurilor sanitare şi scări, 
corespundă caietului de sarcini;
3. în timpul cînd în instituţie se efectuiază lucrări de reparaţie a încăperilor ci 
întreţinere se efectuiază în mod obligatoriu pe toată perioada de reparaţie;
4. Serviciile de curăţenie includ: spalarea/curăţarea holurilor, coridoarelor şi 
acces-zilnic de 2 ori, dezinfectarea pardoselilor-ziInie o dată pe zi, 
pervazuri lor-zi In ic o dată pe zi, dezinfectarea balustradelor-zilnic o dată pe z: 
uşilor şi a ferestre lor-zi Inie, colectarea şi depozitarea gunoiului în locu 
amenajate-zilnic o dată pe zi, întreţinerea grupurilor sanitare-zilnic minimu' 
zi, pervazul exterior a geamurilor la etajul I se va spăla şi curăţa o dată în săptj
5. Specificaţii tehnice şi cerinţele obligatorii: servicii de curăţenie urm 
efectuate calitativ în scopul menţinerii regimului sanitaro-epidemiologix 
condiţiilor favorabile pentru locuitori. Personalul prestatorului urmează a fi 
costume speciale cu emblema firmei. Personalul angajat de Prestator urrr 
instruit, inclusiv instruirea igienică, şi monitorizat de administrator pentru 
serviciilor vizate. Prestatorul asigură echipament, dispozitive, aspiratoare, 
spălat, mopuri, cărucioare pentru transportarea echipamentului şi soluţiilor 
echipament pentru personal şi echipament pentru protecţia individuală, materi 
curăţenie (detergenţi, dezinfectanţi, poliroli, ceara, sacoşe de gunoi, etcî 
pentru curăţenie trebuie să deţină certificate de calitate sau avize igienice. D 
dezinfectanţii utilizaţi trebuie să corespundă standartelor europene şi urir 
utilizate în conformitate cu prescripţiile producătorului. Dezinfectanţii unt 
înregistrate în RM. Dezinfectanţii ce se procură de către Prestator, să conţină 
dezinfectante (biodistructive) cu acţiune virucidă, tuberculocidă, bactericidă, 
şi sporocidă.Serviciile de curăţenie urmează a fi prestate manual cu folosirea 
necesar şi mecanic cu folosirea inventarului tehnologic, acesta trebuie utilizEl 
corespunzător cerinţelor sanitare în vigoare. Tehnica şi inventarul utilizat tre 
de nivel profesional. Deşeurile menajere se înlătură din încăperi la fiecare 
Soluţia folosită în urma efectuării curăţeniei se schimbă pentru fiecare lo 
parte. Beneficiarul poate oferi un spaţiu tehnic pentru personalul prestatorul: 
de păstrare a utilajului, inventarului şi soluţiilor utilizate în efectuarea serv 
solicitare prealabila. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca se 
curăţenie să nu afecteze desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
contractante. Prestatorul va asigura controlul îndeplinirii programului de luct 
al calităţii serviciilor prestate. Prestatorul este singura parte responsab 
administrarea, controlul şi activităţile personalului său. Prestatorul răspunde 
riscul şi eventuale pagube apărute ca rezultat a activităţii sale. Prestatorul e 
de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesional« 
sănătăţii şi securităţii personalului angajat, informării şi instruirii acestora îi 
securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, în co 
cu legislaţia în vigoare. Beneficiarul oferă acces personalului prestatorului p 
şi în încăperile sale, doar pentru efectuarea serviciilor de curăţenie. La sfarş 
luni, Prestatorul prezintă Beneficiarului Actul de primire predare a lucrările 
şi altă documentaţie tehnică. în caz de prezentare a pretenţiei în scris, Părţile, 
un act bilateral cu lista lucrărilor ce trebuie reefectuate sau îmbunătăţite şi ci 
termenul de efectuare a lor. Lucrările respective se efectuază de către Pr<

j contul său. în caz de neîndeplînire a obligaţiunilor contractuale, de ne
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curăţeniei în uneie încăperi, la sfîrşitul lunii se efectuiază recalcul peni 
neîndeplinit, cu excluderea sumelor pentru suprafeţele respective plus o 
penalitate egală cu 15%, şi se prezintă procesul verbal Prestatorului.

:-u
na

lucrul 
jă de

TOTAL 1537150,00 18445$0,0(

Suma totală a contractului constituie: 1844580,00 (un milion opt sute patruzeci şi patru mii cinci
optzeci,00) lei MD.

Semnăturile părţilor

Prestator

SRL ” Elina Seiyic&V 

Oleg Creciun

Beneficiar

IP USMF ”N. Testemiţanu’ 

Emil Ceban

sule



Anex

la contractul de achiziţionare a serv 
nr. L din ocb

. Lista dotărilor, utilajului şi echipamentului:

ir

ii

.2

<>r
hîZo

Nr Denumirea nt ;atea
1 HD6/15 M*EU Easylock Maşina sub presiune inalta KERCHER bu
2 Maşini p.u spalat pardoseala BDS43/150 KERCHER bu :
3 Maşini p.u spalat pardoseala SERIA 010157KERCHER bu ;
5 MC50- Automaturatoare KERCHER bu :
6 Maşini p.u spalat pardoseala seria (MD012237)KERCHER bu ;
7 Maşini p.u spalat pardoseala seria (MD012253)KERCHER bu
8 Autoturism Volkswagen Cady (pentru transportarea consumabile) bu ;
9 Maşini de tuns iarba KERCHER bu
10 Aspiratoare cu curatare umeda KERCHER bu
11 Aspiratoare Premium KERCHER bu ;
12 Aspiratoare EU KERCHER 5 b ГС

13 Aspiratoar set Compact Home KERCHER 8 b te
15 Clasic ASPIRATOR 2b JC

16 Cărucioare ALPHA 15 buc
17 Cărucioare VEGA £ bu :
18 Cărucioare pentru curăţenie CHROM cu suport pentru ustensile 12b uc

,. Lista dezinfectanţilor şi produselor de curăţat utilizaţi în prestarea serviciilor:
Nr Denumirea produsului si dezinfectanţilor Producător Tara de origine
1 Soluţie cu efect antibacterial acid p.u suprafeţe bucătărie ECOLAB UNIUNEA EUR : pe ANA
2 Detergent degresant pardoseli bucătărie ECOLAB UNIUNEA EUR ; pe ANA
3 Detergent universal si degresant p.u suprafeţe ECOLAB UNIUNEA EUR : pe ANA
5 Detergent aclalin p.u spalare automata pardoseli ECOLAB UNIUNEA EUR : pe ANA
6 Crema abraziva p.u baie bucătărie ECOLAB UNIUNEA EUR PE ANA
7 Detergent enzimatic p.u grupuri si spatii sanitare ECOLAB UNIUNEA EUR!: pe ANA
8 Detergent acid p.u grupuri sanitare ECOLAB UNIUNEA EURX pe ANA
9 Detergent eco acid pentru baie ECOLAB UNIUNEA EUR(JPE ANA
10 Detergent acid p.u WC ECOLAB UNIUNEA EUR(:ipe ANA
11 Soluţie efect antibacterial ECOLAB UNIUNEA EUR( ►PEANA
12 Detergent cu efect antibacterial pe baza de clor ECOLAB UNIUNEA EUR< )PI ANA
13 Agent de inalbire pe baza de clor ECOLAB UNIUNEA EUR >PEANA
15 Soluţie cu efect antibacterial ECOLAB UNIUNEA EUR )Pf ANA
16 Detergent cu efect antibacterial pe baza de clor ECOLAB UNIUNEA EUR >Pf ANA
17 Detergent lichid cu efect antibacterial ECOLAB UNIUNEA EUR )Pf ANA
18 Agent de curatare lichid pentru indepartarea depunerilor 

anorganice
ECOLAB UNIUNEA EUR )P1 ANA

19 Detergent de pardosele universale profesionale ECOLAB UNIUNEA EUR )PI ANA
20 Detergent universal p.u suprafeţe ECOLAB UNIUNEA EUR )Pi ANA
21 Tablete clor WC ECOLAB UNIUNEA EUR )Pj ANA
22 Soluţii p.u geam cu alcool ECOLAB UNIUNEA EUR )P ANA

Semnăturile părţilor

Prestator Beneficiar 

SRL ” Elina Ş e x v i t c - , IP USMF ”N. I ' e s j 0 i n u % j  

Oleg Creciun Emil Ceban
si^ îplfe
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