
                                  PROCURĂRI/DOTĂRI ÎN IPȘPG NR. 199 ÎN ANUL 2021

DATA
SUMA 

TOTALĂ
DENUMIREA PRODUSELOR

CANTITATEA buc, 

kg/l

PREȚ 

UNITAR 

(lei)

REPARTIZAREA ÎN GRUPE/INSTITUȚIE

22.04.2021 13076,49 lei

cuțit pentru tăiat cuburi 1 b 5040,84 bloc alimentar

disc rozător 1 b 2194,58 bloc alimentar

slaiser 1 b 2550,03 bloc alimentar

cuțite pentru mașina de tăiat legume 1 b 3291,33 bloc alimentar

lunar 55944,00 lei apă potabilă recomandată pentru copii 1400 b (19 l) 39,96 28 grupe

15.03.2021 20000,00 lei săpun lichid  cu glicerină 400 b (5 l) - 2000,0 l 50 28 grupe, bloc alimentar

07.04.2021 19890,00 lei

cuțit 18 cm 5 b 105 bloc alimentar

cuțit 24 cm 5 b 170 bloc alimentar

cuțite pentru gustări 300 b 5 12 grupe

furculițe pentru desert 300 b 5 12 grupe

cuțit 10 cm 6 b 45 bloc alimentar

lingură 46 cm 3 b 200 bloc alimentar

planșe de bucătărie 5 b 300 bloc alimentar

răzătoare 3 b 65 bloc alimentar

strecurătoare sită cu mâner 2 b 75 bloc alimentar

strecurătoare 2 b 160 bloc alimentar

sucitor din lemn 1 b 400 bloc alimentar

ceainic cu capac 25 b 480 16 grupe (2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28)

21.04.2021 149152,5

soluție de spălat wc -750 ml /b 800 b 42 28 grupe 

soluție universală de curățat suprafețele - 

5000 ml/b
300 b 141,75 28 grupe, spălătorie rufe, bloc alimentar, coridoare

soluție pentru spălat geamurile - 5000 

ml/b
35 b 157,5 28 grupe 

lapte demachiant/cremă, bucătărie  - 500 

ml/b
700 b 35,7 28 grupe, bloc alimentar

lichid de spălat vasele  - 5000 ml/b 300 b 141,75 28 grupe, bloc alimentar



22.04.2021 19990,00 lei aspiratoare cu container, Samsung 10 b 1999 10 grupe (3, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 22, 23, 24)

04.05.2021 158231,52 lei

uși PVC cu sticlă riflată și fără sticlă  - 42,36 m 219 b 1920 8 grupe x 2b (nr. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 19) 4 b pe hol

geamuri PVC - 46,32 m 2 19 b 1536 18 pe holuri/coridoare, 1 grupa/dormitor nr. 26

plase pentru țânțari 17 b 120 17 pe holuri

pervaz PVC - 23,08 m 2 19 b 66 18 pe holuri/coridoare, 1 grupa/dormitor nr. 26

glafuri - 23,08 m 2 19 b 90 18 pe holuri/coridoare, 1 grupa/dormitor nr. 26

20.04.2021 7498,00 lei

cântar - cu ecran LCD cu contrast înalt - -15 kg2 b 1999 blocul alimentar și depozitul alimentar

cântar - cu ecran LCD cu contrast înalt - -100 kg1 b 3500 depozitul alimentar

20.04.2021 32200,00 lei

perne din material antialergic - 50x50 cm 220 b 40 grupele (nr. 19

cuverturi goblen 20 b 70 grupa nr. 19

plapumă din silicon antialergic 220 b 100 grupele (nr. 19

21.05.2021 23000,00 lei scăunele pentru copii 2 mărimi 100 b 230 grupele (nr. )

25 și 

31.05.2021
47350,00 lei

dulap haine cu 5 locuri și banchetă pentru 

copii
4 secții 2200 grupa nr. 19 reparată

tumbe duble pentru centre de activitate 3 b 1650 grupa nr. 19 

mese reglabile cu 6 locuri 4 2900 grupa nr. 19 

scăunele 20 200 grupa nr. 19 

dulapuri cu 5 compartimente pentru 

prosoape cu poliță în baie
4 secții 500,00  grupa nr. 19 

dulap pentru păstrarea detergenților în 

baie
1 b 1.200,00  grupa nr. 19 

dulapuri pentru haine adulți 2 b 2.300,00  grupele nr.8 și 19

dulap pentru lenjerie pat 1 b 2.000,00  grupa nr. 19 

dulap pentru materiale didactice 

educatori
2 b 2.100,00  grupa nr. 19 



masă pentru educatori 1 b 1.800,00  grupa nr. 19 

dulap pentru olițe cu 20 locuri 1 b 2200 grupa nr. 19 

31.05.2021 47160,00 lei

hârtie igienică 10000 b 2,61 28 grupe lunar conform nr copii pe listă

03.06.2021 șervețele de hârtie 6000 b 3,51 28 de grupe lunar

19.07.2021 9750,00 lei formulare- meniu pentru alimentația copiilor cu foi duble2500 b 0,39 as/medicală

24.06.2021 8842,49 lei medicamente conform recomandărilor Regulamentului sanitar cabinet medical

04.06.2021 91197,00 lei

All-in One (compiuter) 1 b 18399 cab. Director

laptop 4 b 9050 grupele nr. 5, 6, 19, cab logopedic

Note Book 1 b 12999 cab director

imprimantă multifuncțională + cartuș de rezervă1 b 9090 cab director

imprimantă + cartuș de rezervă 2 b 7250 cab. Metodic, cab logopedic

28.05.2021 3380,00 lei cărucior cu platformă Stanley SXWTC-PC5091 b 3380 depozitul alimentar

04.06.2021 14947,60 lei

hârtie pentru tehnica de birou ZOOM A4 245 b 59,95 instituție 

folii de protecție (100 bx1 pachet) 4 b 64,95 instituție 

04.06.2021 20000,00 lei comprimate dezinfectante, Nica Clor (300 pastile)80 cutii 250 28 grupe, bloc alimentar

23.06.2021 4815,00 lei

adeziv - 250 gr. 8 b 45

tapete 19 b 145 grupele nr.8, cab logopedic

tapete 20 b 85

64450,00 lei bufete-bucătării 5 b 12890 grupele nr. 1, 19, 22, 23, 24

06, 09.07.2021191124,18 lei

mașină de tuns iarba Power Max42E 1 b 5160,4 măturător



mașină de găurit/înșurubat cu percuție 650 W DeWALT1 b 1880,01 lucrător deservirea blocului

polizor unghiular SGV115 Stanley 1 b 1499 lucrător deservirea blocului

burete de bucătărie cenușăreasa 40 b 12,87  bloc alimentar 

detergent anticalcar Sano - 1l 15 b 93,59 spălătorie rufe

detergent Sano Forte Plus 750 ml 12 b 95 bloc alimentar

detergent rufe Bingo Senzetiv 9 kg 280 b 293,44 spălătorie rufe, depozit

făraș +perie 19 b 192,7 depozit

înălbitor praf Boss - 0,3 kg 150 b 19,55 spălătorie rufe, depozit

lavetă menaj Yorc (3 buc/set) 700 set 13,58 28 grupe lunar

lavetă pardoseli - 0,5 m - m/l 70 b 21,5 28 grupe lunar

mănuși cauciuc  (M) profmet 250 b 18,24 28 grupe lunar

mănuși vinil  M (100) 15 set 310,2 bloc alimentar

mătură de mălai - 3 rânduri 50 b 46,53 28 grupe pentru pavilioane

Pastile Calgon 70 b 66,24 spălătorie rufe, depozit

rezervă mop coton 250 gr 61 b 29,92 28 grupe 

sac menajer BEK 35l/30 buc 400 b 12,61 28 grupe

tub Led T8 9W G 13 6500K 60 cm 20 b 45,12 în grupe la necesitate

Bec Led A60 10 W E 27 4000 K 30 b 22,56 în grupe la necesitate

vopsea email alchidică albă 2,7 kg 16 b 117,37 28 grupe

vopsea email alchidică albăstră închisă -  2,7 kg26 b 110, 58 28 grupe

vopsea email alchidică galben -2,7 kg 26 b 119, 31 28 grupe

vopsea email alchidică rosie -2,7 kg 26 b 119, 31 28 grupe

vopsea email alchidică verde aprins -2,7 kg 26 b 110,58 28 grupe

pensulă acrilică 80*15 Beorol 20  b 33,84 grupe

spirt 0,90 l 10 b 37,52 depozit

cap armătură ceramic st.765 x roșu remer 5 b 103, 55 depozit

colorant albastru 100 gr 15 b 23,75 depozit

colorant galben-auriu 100 gr 15 b 23,75 depozit

colorant măr-verde 100 gr 15 b 23,75 depozit

colorant roșu 100 gr 15 b 23,75 depozit

mănși tricotate PVC 577 10 b 15,04 depozit

mecanism WC 10 b 108,48 depozit

mecanism WC 10 b 120 depozit

racord flexibil apă 80 cm 5 b 68,3 depozit

racord flexibil baterie 80 cm 10 b 76,66 depozit



racord  WC flexibil L 55 cm 10 b 45,41 depozit

robinet sferă1/2 FIFE, alamă/fluture 5 b 131,13 depozit

sifon lavoar 11/4 10 b 53,58 depozit

silicon universal transparent 280 ml 5 b 33 depozit

trafalet Gepard 18 cm hardy 10 b 56,43 depozit

vopsea ex. EUROSTIL 14 kg căldări 26 b 481,95 depozit

prelungitor 3 p 3 m 16 A cu întrerupător 5 b 144,76 depozit

prelungitor 3 p 5 m 16 A cu întrerupător 5 b 202,1 depozit

set burghie mixte -16 buc/set 1 set 140 depozit

baterie cad CRON - 140 1 b 620,35 depozit

baterie chiuvetă 7013 5 b 233,64 depozit

cârlige rufe 20 buc/set 20 set 11,68 spălătorie rufe

cilindru siguranță 70 mm 35*35 mm Viro 4 b 225,6 depozit

cilindru siguranță 92 mm 46*46 mm gardin2 b 365,76 depozit

coadă greblă 1,5 m d - 30 15 b 34,48 depozit

coadă lopată 1,1 mm , d - 40 15 b 31,73 depozit

coadă sapă 1,4 - 1,3 m, d-40 25 b 21,75 depozit

disc debitat metal 125 * 1,0*22,23 Norton Str Line25 b 21,75 depozit

fir motocoasă 1,5nn*15 m sucit 2 b 55,44 depozit

foarfecă grădină CO3 -3 10 b 83,3 depozit

foarfecă grădină conformt star cut 160+ 1 b 1757,64 depozit

foarfecă de grădină 40-40 l 2 b 735,08 depozit

găleată plastic 12 l 10 b 40,47 depozit

greblă cu coadă reglabilă 20 b 144 grupe, depozit

greblă fără coadă 14 d 15 b 44,65 depozit

hârleț fără coadă 15 b 60,48 depozit

întrerupător 1 cl 10 b 37,13 depozit

 lacăt 63 mm LS -212 5 b 76,92 depozit

mâner ușă placă-lacăt negru  f/cilindru  5 set 212,16 depozit

priză 1 p 1/p fildeș 10 b 42,3 depozit

sapă f/coadă 12 b 84,6 depozit

11.08.2021 13970,00 lei

vestă 1 b 330, 00 bloc alim

vestă 1 b 300 bloc alim



pantaloni 6 b 150 bloc alim

pantaloni 2 b 120 bloc alim

scurtă 6 b 170 bloc alim

scurtă 2 b 150 bloc alim

halat 8 b 220 grupe

halat 48 b 190 grupe

30.06.2021 25680, 00 lei

router buc 8 3360 instituție

router buc 1 183,33 instituție

router buc 2 4420 instituție

41708,25 lei

tuluri de diverse culori (m) 89,1 m 244,57 sală de muzică, grupele nr. 5, 6, 19

tuluri de diverse culori (m) 97 m 182,58 sală de muzică

carniz din plastic  (m) 64,97 m 25 sală de muzică

carniz din aluminiu  (m) 7 m 50 grupele nr. 5, 6, 19

piciorușe pentru carniz (buc) 10 b 25 grupele nr. 5, 6, 19

Director interimar        Viorica Pelivan



16 grupe (2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28)


