
AO „Părinţi solidari”
Dnei Ala Revenco, reprezentantul grupului

Prin prezenta, la solicitarea Dvs. expediată la data de 18.12.2017 pe  adresa de e-mail a
Direcției generale educaţie, tineret şi sport (în continuare – DGETS) cu referire la  alocarea surselor
financiare suplimentare pentru procurarea produselor de igienă (dezinfectați și hârtie igienică),
DGETS vă comunică.

Conform prevederilor deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 12/1, din 03.11.2017 au fost
alocate surse financiare suplimentare pentru procurarea produselor de igienă în sumă de circa două
milioane lei.
În scopul asigurării procesului de transparenţă şi în conformitate cu procedura de achiziție au fost
efectuate Licitații Publice în incinta Primăriei municipiului Chișinău pentru achiziţionarea produselor
de igienă.

În context, vă prezentăm informaţia nominalizată, inclusiv pe sectoare:

Sectorul Botanica

Anul 2017
În procesul de evaluare,  conform caietului de sarcini, agentul economic ‚,Deniadi” SRL a prezentat
cea mai bună ofertă la hârtia igienică cu prețul 3,15 bani/buc.
La data de 14.12.2017,  s-a încheiat contract de achiziţionare a  hârtiei igienice cu agentul economic
‚, Deniadi” SRL, în valoare de 208051,20 lei, în urma căreia s-a livrat la data de 20.12.2017
cantitatea  de 55040  bucăți, în valoare de 208051,20 lei.
La data de 14.12.2017, s-a încheiat contract de achiziţionare a săpunului lichid cu cremă pentru
mâini cu agentul economic ‚, Gabylex” SRL, în valoare de 53429 lei, în urma căreia s-a livrat la data
de 20.12.2017 cantitatea  de 10100  bucăți, în valoare de 53429 lei.
La data de 14.12.2017,  s-a încheiat contract de achiziționare a înălbitor – belizna 1L, cu hlor
și parfum (soluție pentru veceu) cu agentul economic ‚, Rodital Lux” SRL, în valoare de
12242,70 lei, în urma căreia s-a livrat la data de 20.12.2017 cantitatea  de 2230  bucăți, în valoare de
12242,70 lei.
În detaliu
1.Clorură de var 5100 kg                   83844,0 lei
2.Pastile clor                                     92200 buc               35036,0 lei
3.Bicarbonat de sodiu 4360 kg                    78218,40 lei
4.Lichid pentru podele 1 L             1420 buc                  8008,80 lei
5.Lichid pentru veselă 6630 litri                  38586,60lei
6.Praf de spălat 6980 kg                     121033,20 lei
7.Săpun de rufe                                6950 buc                  22240,0 lei
8.Soluţie pentru geam                     380 buc                     4537.20 lei
9.Săpun lichid antibacterian 19000 litri                 105227,0 lei
10.Praf de spălat automat 7460 kg                     129356,40 lei
11.Soluţie  de curăţat toaleta           2945 buc                   22796,10 lei
12.Hîrtie igienică                             55040 buc                 208051,20 lei
 Suma totală:   856934,90 lei.

Anul 2018
Se preconizează pentru anul 2018, aproximativ 320 000 lei, pentru procurarea produselor de igienă
și dezinfectanți.

Responsabil, Ion Musteaţă şef interimar al DETS sectorul Botanica
Sectorul Centru



Anul 2017

Suma

alocată

Suma executată Lista de produse Perioada de utilizare

Hârtie igienică

(10 000 buc., 18 500 lei)

2 luni

Praf de spălat, automat (pentru copii)

(500 buc., 35 050 lei)

Praf de spălat, automat

 (500 buc., 34 800 lei)

Soluție pentru veselă

 (1 000 buc., 11 080 lei)

Săpun lichid - 4000 ml

 (300 buc., 71 034  lei)

Săpun lichid - 2000 ml

(4 740 lei)

Săpun solid pentru rufe

(1 000 buc. 3 300 lei)

Soluție antibacteriană de curățat WC

 (500 buc., 5 920 lei)

Soluție pentru podea

 (500 buc., 3 840 lei )

Praf de curățat suprafețe

(1 000 buc., 5 850 lei)

Pastile cu clor (200 pachete a câte
300 pastile., 43 500 lei)

320 000 lei 287 164 lei

Notă: din
economiile
formate în urma
licitațiilor în
sumă de 32 836
lei a fost
încheiat contract
de valoare mică
cu  SRL ”Vion –
Impex”.

Clorură de var

(1 200 kg, 21 600 lei)

320 000 lei

Total executat

320 000 lei

 Notă: Produsele sanitaro-igienice au fost recepționate și la momentul de față se distribuie instituțiilor
de învățământ din subordine.



Pentru anul 2018

Conform   proiectului  bugetului  pentru anul 2018  pentru procurarea produselor sanitaro-igienice  sânt
planificate în total 764 500 lei, repartizați după instituții  după cum urmează:

Sectorul Suma
planificată

(mii lei)
          Din ei repartizati pe tipuri de instituții

IET

(mii lei)

Gimnazii

(mii lei)

Licee

 (mii lei)

Școli
speciale

(mii lei)

Instituții
extrașcolare

(mii lei)

DETS
Centru

764 500, 00 452  100 , 00
4 200,00

168 700 ,00 118 500,00 21 000,00

Responsabil, Natalia   Strajesco, şef  DETS  sectorul Centru

Sectorul Ciocana

Denumirea produsului 2017 Planificat -
2018

Planificat Executat Sold

Praf de spălat 104 103,9 0,1 174,4
Clorură de var 22 21,2 0,8 22,5
Sodă calcinată 11,5 11,3 0,2 16,1
Dezinfectant concentrat 68,9 56,7 12,2 84
Pastile  neotabs 66,6 53 13,6 66,6
Săpun lichd 100 79,7 20,3 5,5
Gel de veselă 41 28,8 12,2 52,7
Hîrtie  viceu 179,1 126,2 52,9 187,7
Săpun de gospodărie 31,4
Soluţie podea , WC 99,4

TOTAL 593,1 480,8 112,3 740,3

Responsabil, Ala Bodrug, şef  DETS sectorul  Ciocana

Sectorul  Râşcani
Anul 2017

Nr d/o Suma
alocată

Suma
executată

Lista produselor Perioada de
aprovizionare

1. 446 mii lei 446 mii lei 1. Praf de spălat rufe
2. Săpun de rufe 72%
3. Praf de curățat vesela
4. Săpun lichid pentru mîini
5. Lichid pentru spălarea veselei
6. Lichid pentru podele
7. Soluție pentru curățat toaleta
8. Soluție pentru geamuri

3 - 5 luni în
dependență de
produs dar și de
spațiile necesare
pentru a fi curățate.



9. Înălbitor
10. Pastile cu clor
11. Hârtie igienică

Notă: Suma planificată pentru anul 2018 în bugetul DETS Râșcani pentru achiziționarea produselor de
igienă este de 450 mii lei. (Suma necesară pentru acoperirea tuturor necesităților conform normativelor
propuse – aproximativ 1800 mii lei)

Responsabil,  Andrei Pavaloi, şef  DETS sectorul  Râșcani

Sectorul  Buiucani
Anul 2017

Suma
alocată

Suma executată Lista de produse Perioada de utilizare

Hârtie igienică
(16149buc., 46956,80 lei)

2 luni

Praf de spălat, automat 2000
kg
(400 buc., 27760,00 lei)
Soluţie pentru veselă 4000 lit.
 (800 buc., 23680,00 lei)
Săpun lichid – 4950 lit
 (990buc., 29403,00 lei)

Săpun solid pentru rufe
(1679 buc. 8814,75 lei)

Soluţie antibacteriană de
curăţat WC
 (1908 buc., 47700,00 lei)

Praf de curăţat suprafeţe
(2527 buc., 20570,00 lei)

290 000 lei 289934,55lei

Notă: din economiile formate
în urma licitaţiilor în sumă de
77084,75lei a fost încheiat
contract de valoare mică cu
SRL ”Rodital-LUX”.

Pastile cu clor (405 pachete a
cîte 300 pastile., 85050,00lei)

Produsele sanitaro-igienice au fost recepţionate şi la momentul de faţă se distribuie instituţiilor de
învăţământ din subordine.

Pentru anul 2018 s-a preconizat 400000 lei pentru materialele de igiena si uz gospodăresc.

Responsabil, Veronica Solomiţchi şef  DETS sectorul Buiucani


