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Specificul activitatii desfasurate 

Descrierea ocupaţiei 

 Ocupaţia agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport presupune competenţe legate de 

desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi 

administrative – şi mijloace de transport. 

 Competenţele agentului de curăţenie clădiri şi mijloace de transport se referă la utilizarea sculelor 

şi utilajelor cu acţionare manuală, punerea în funcţiune, exploatarea şi oprirea utilajelor cu acţionare 

electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă, conform instrucţiunilor de lucru, cu 

respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie 

cu particularităţile spaţiului de curăţat şi scopul urmărit. 

 Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport demonstrează capacităţi de verificare şi 

întreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă proiectate a acestora şi 

protejarea suprafeţelor de curăţat în timpul derulării activităţilor. El dovedeşte capacităţi de pregătire a 

operaţiilor de curăţare, cu identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în 

vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite, în corelaţie cu natura 

murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care 

influenţează procesul de curăţare. 

 Competenţele agentului de curăţenie clădiri şi mijloace de transport se referă la: 

 - salubrizarea vagoanelor de cale ferată, cu executarea operaţiilor specifice de vidanjare, curăţare a 

spaţiilor sanitare, a interiorului şi exteriorului vagoanelor, în succesiunea presupusă de tipul salubrizării 

efectuate; 

 - salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operaţiilor de curăţire a exteriorului şi 

interiorului acestora; 

 - curăţarea incintelor, cu aplicarea zilnică sau periodică a operaţiilor de curăţire în succesiunea 

prestabilită prin instrucţiunile de lucru, cu utilizarea soluţiilor, materialelor şi echipamentelor specifice 

în funcţie de tipul curăţeniei de efectuat; 

 - curăţarea interioară a aeronavelor după sosirea din cursă, în corelaţie cu graficul de zbor, precum 

şi curăţarea periodică generală a acestora, la cererea beneficiarilor 

 Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport demonstrează de asemenea, competenţe 

fundamentale de comunicare la locul de muncă şi lucru în echipă şi generale, referitoare la planificarea 

activităţii proprii, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor, precum 

şi a normelor igienico-sanitare pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă. 
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Corelarea sarcinilor de lucru cu nivelul de pregatire profesionala 
Un rol foarte important in obtinerea performantelor in munca il are adaptarea lucratorului la mediul sau 

de lucru si atitudinea sa fata de munca. 

Atitudinea lucratorului fata de munca este predispozitia acestuia de a reactiona intr-un anumit mod, in 

functie de o situatie concreta. 

Daca recompensa este perceputa indivdual ca fiind echitabila, aceasta genereaza satisfactii, in caz 

contrar, se poate ajunge la nemultumiri. 

Atributiile si sarcinile unui lucrator trebuie sa prezinte un nivel mai redus de complexitate, in raport cu 

cele corespunzatoare unui sef de echipa. 

Atributiile si sarcinile de lucru repartizate unui lucrator pot fi urmatoarele: 

- sa respecte instructiunile de lucru; 

- sa respecte normele de sanatate si securitate in munca; 

- sa mentina utilajele / uneltele/ echipamentele in stare de buna functionare; 

- sa efectueze operatii de mentenanta, conform indicatiilor tehnice existente; 

- ca creeze conditii optime de lucru in ceea ce priveste iluminatul, zgomotul, igiena, etc., la locul de 

munca. 

Daca sarcinile de lucru nu sunt corelate cu atitudinea si pregatirea lucratorilor, nemultumirile acestora 

cresc. 

In categoria aptitudinilor pe care trebuie sa le aiba un lucrator pentru a desfasura o activitate productiva 

sunt incluse: 

- aptitudini fizice: sanatate, reprezentare, prestanta; 

- aptitudini intelectuale: pricepere, judecata; 

- aptitudini morale: stapanire de sine, simtul raspunderii, initiativa, hotarare, curaj; 

- aptitudini umane: educatie, spirit de echipa, capacitate de antrenare; 

- aptitudini profesionale: competenta, spirit organizatoric, eficienta. 

 

Distribuirea de sarcini membrilor echipei 
Toate sarcinile de lucru trebuie distribuite persoaenlor care poseda pregatirea tehnica corespunzatoare si 

care au fost stabilite in acest scop. 

Sarciniel atribuite trebuie sa motiveze membrii echipei si sa solicite i=un grad ridicat de interdependenta 

intre acestia, pentru a putea si realizate. 

In general, lucrul in echipa este eficace atunci cand rezultatul activitatii este cel dorit, iar experienta in 

cadrul echipei ii indreptateste pe membrii sai sa continue sa lucreze impreuna. 

Distribuirea sarcinilor se face pe lucratori, pe echipe si pe locuri de munca cu precizarea termenlor de 

realizare. 
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La distribuirea de sarcini membrilor echipei trebuie sa se tina seama de: 

a. conditiile in care se desfasoara activitatea; 

b. cerintele activitatii din punct de vedere al pregatirii profesionael si al solicitarilor fizice si 

neuropsihice; 

c. starea de sanatate a lucratorilor; 

d. aptitudinile, experienta, capacitatea fizica si psihica; 

e. nivelul de pregatire generala si profesionala. 

O lucrare trebuie impratita la mai multi lucratori, potrivit calificarii lor si corespunzator cerintelor 

indicate in fisa tehnologica. 

La locurile de munca unde, din cauza conditiilor de lucru, exista posibilitatea accidentarii sau 

imbolanvirii profesionale, trebuie sa primeasca sarcini numai persoanele care au experienta 

corespunzatoare pentru a asigura desfasurarea procesului tehnologic in conditii lipsite de pericol. 

 

Planificarea activitatii  
Operatiile de curatenie trebuie planificate astfel incat sa nu pertube desfasurarea activitatii in celelalte 

compartimente ale unitatii. Fie ca se face inainte de inceperea activitatii propriu zise a unitatii, dupa 

incheierea programului sau in timpul desfasurarii acestuia, activitatea trebuie sa fie prestata cu 

maximum de seriozitate, cu profesionalism si discretie. 

Trebuie sa existe un grafic de desfasurare a acestei activitati:  

- activitati care se desfasoara zilnic cu respectarea prioritatilor (curatare incinte – birouri, apatii 

administrative, hangare, etc), curatare de mijloace de transport (rutier / cale ferata/ aeriene); 

- activitati operative ale echipelor de lucru mobile (supermarketuri, gari, etc); 

- interventii urgente neprogramate. 

 

Verificarea activitatii 
Fiecare lucrator trebuie sa stie caracteristicile principale ale activitatii pe care o desfasoara. 

Principalele cauze perturbatoare observate la nivelul locurilor de munca sunt urmatoarele: 

- organizarea defectuoasa a locurilor de munca; 

- nerespectarea documentatie tehnice; 

- dereglarea utilajelor existente la locul de munca; 

- defecte al ustensilelor, uneltelor utilizate; 

- utilizarea unor produse de curatare neadecvate. 

 

Ergonomia muncii 
Ergonomia muncii studiaza modalitatile de asigurare a conditiilor ergonomice de desfasurare a muncii, 

in toate fazele procesului de productie, aprovizionare, programare, fabricatie, reparatii, transport intern, 

etc. 
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Ergonomia muncii este definita ca fiind stiinta adaptarii muncii (a metodelor, mijloacelor si mediului) 

la om si a omului la munca. 

Ergonomia locului de munca are in principal rolul de a armoniza relatia dintre mijloacele de munca, 

obiectele muncii si lucrator, in vederea saigurarii conditiilor care sa permita acestuia desfasurarea unei 

activitati corespunzatoare, cu un consum minim de energie si cu o senzatie de confort fiziologic. 

Munca este studiata din punct de vedere: 

- antropologic, laund in considerare dimensiunile corpului omenesc, la proiectarea mijloacelor de 

munca si a locurilor de munca; 

- fiziologic, concepand procesele de munca in conditiile unor solicitari normale ale organismului 

uman, prin respectarea limitelor normale ale capacitatii de munca, evitare si/sau reducerea 

suprasolicitarilor fizice; 

- igienic, eliminand factorii de risc de imbolnaviri profesionale, accidente de munca, ambianta 

necorespunzatoare a muncii. 

Pentru a executa o anumita activitate la locul de munca, lucratorul actioneaza, conform informatiilor 

primite, asupra mijloacelor de munca si a obiectelor muncii. Rolul ergonomiei este de a asigura ca 

acest schimb de informatii sa se realizeze cat mai rapid, ca cat mai putine erori, in deplina securitate si 

in conditii de confort. Se urmareste realizarea unui echilibru intre solicitarile la care este supus 

organismul omenesc si posiblitatile acestuia. 

Organizarea ergonomica a muncii reprezinta un ansamblu de metode si tehnici, concepute conform 

cerintelor ergonomice, in vederea cresterii productivitatii muncii. 

Organizarea ergonomica a muncii are in vedere: 

- organizarea locurilor de munca astfel incat sa fie respectat principiul economiei miscarilor; 

- asigurarea unor conditii de munca caracterizate printr-un consum cat mai mic de energie si fara 

pericol de imbolnavire sau accidentare. 

La proiectarea locului de munca un rol important il joaca pozitia corpului omenesc. Importanta 

deosebita prezinta: 

a. pozitia comoda a capului, care trebuie sa controleze permanent campul de lucru; 

b. stabilirea pozitiei corecte de munca, cat mai apropiata de pozitia naturala a corpului in starea de 

repaus; 

c. inaltimea de lucru, in vederea mentinerii drepte a coloanei vertebrale. 

Prin organizarea locului de munca se are in vedere amplasarea rationala a tuturor obiectelor cu care 

este dotat, precum si fixarea punctului in care sta muncitorul ori stau membrii echipei de lucru. 

Este de dorit ca toate incaperile de lucru sa fie spatioase si luminoase, astfel incat sa se asigure pentru 

orice loc unde se desfasoara un proces de munca, conditiile de spatiu, volum, microclimat, iluminat 

natural sau artificial, stabilite in norme. 
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Organizarea ergonomica a locului de munca impune parcurgerea unor etape succesive, bine delimitate: 

- documentarea si inregistrarea datelor necesare proiectarii unui nou loc de munca (se obtin informatii 

referitoare la suprafata, mijloace de munca, lucratori, obiectul muncii si conditii de mediu); 

- exeminarea critica a situatiei existente, cu ajutorul metodei interogative (se urmareste eliminarea 

deficientelor constatate); 

- proiectarea organizarii ergonomice a locului de munca consta in proiectarea unor variante noi de 

principii si reguli ergonomice si alegerea variantei optime; 

- elaborarea normelor de munca; 

- controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, robinetele si semnaleaza defectiunile constatate 

administratorului si personalului de intretinere. 

 

Alte sarcini: 

 va respecta si aplica normele tehnice de securitate si sanatate in munca, cat si cele privind 

prevenirea si stingerea incendiilor; 

 va avea o tinuta corespunzatoare, decenta si in perfecta stare de curatenie; 

 va respecta normele igienico-sanitare in vigoare; 

 executa activitati de curierat (duce /aduce dcumente) pe itinerariul unitatii ISMB, IS de sector, 

Primaria de sector. Circula cu mijloace de transport in comun. 

 

Programul zilnic este de 8 ore si dupa caza in doua schimburi cu ½ de ora pauza de masa. 

Orientativ: 

= 6-14 – cu ½ ora pazua de masa, dupa cum urmeaza 

 6-8 curatenie in scoala 

 8-11curatenie in scoala si in jurul cladirii; 

 11,00-11,30 pauza de masa 

 11,30-12,30 continuarea curateniei in restul spatiilor 

 12,30-14 curatenie generala. 

  

Raspunderea disciplinara 

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor intr-un mod necorespunzator atrage 

sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii. 

 

 

 



   

 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare” 
Contract nr. POCU/298/3/14/121167 

 

                                                                                              

   

 

Metodele si tipurile de comunicare intalnite la locul de munca. Metode de comunicare: verbala, 

scrisa. Tipul de comunicare: formala, informala. Climatul psihosocial la locul de munca 
 

Aflata la baza coordonarii oricarei activitati, comunicarea este un proces de transmitere a informatiilor 

sub forma mesajelor simbolice intre doua sau mai multe persoane, unele cu statut de emitator si altele cu 

statut de receptor. 

Scopul comunicarii poate fi informarea receptorului, convingerea si sensibilizarea receptorului in 

directia dorita de noi. 

Asadar, nu trebuie sa stim numai sa comunicam ci mai ales cum sa comunicam, astfel incat mesajul sa 

fie perceput corect. Numai astfel poate fi vorba de o comunicare eficienta. De multe ori, cand ceva nu 

merge bine, dam vina pe comunicare. 

Comunicarea reprezinta transmiterea unui mesaj, unor idei, sentimente, informatii, opinii de la o 

persoana (emitator) catre alta (receptor). 

 

Comunicarea la locul de munca - cheia  catre succes! 

Procesul care satisface aceste trebuinte ale omului si care este in stransa legatura cu latura sociala a 

acestuia este comunicarea. Procesul comunicarii, in sine, poarta cinci intelesuri majore:  

Comunicarea reprezinta intelegerea dintre doua sau mai multe entitati. Aceasta inelegere se bazeaza pe 

transfer si contratransfer informational. Altfel spus, intelegerea se bazeaza pe emisie de informatie, pe 

perceptia si darea unui sens acestei informatii. Intelegerea dintre doua entitati se realizeaza in baza unui 

principiu si anume: orice entitate emitenta trebuie sa aiba capacitatea de a se transforma intr-o entitate 

receptoare si orice entitate receptoare trebuie sa aiba capacitatea de a se transforma intr-o entitate 

emitenta. Procesul comunicarii, ca intelegere, este unul circular in care cele doua entitati participante isi 

schimba mereu rolurile. 

Comunicarea inseamna si comunitate. Pe baza procesului de comunicare-intelegere, mai multe entitati 

ce comunica intre ele pot ajunge la concluzii, teluri, norme, valori si principii comune fiind capabile, 

astfel, sa creeze structuri sociale intragrup. Prin procesul de comunicare comunitatile nu numai ca se 

creeaza dar ele se si dezvolta si din pacate se si distrug. 

Comunicarea vazuta ca participare sau coparticipare. Comunicarea este un proces in care se cedeaza si 

se primesc informatii. Este un proces implicativ in care participarea membrilor unui anumit grup este 

necesara. Aceasta participare nu trebuie inteleasa ca fiind existenta doar la nivelul procesului de 

comunicare deoarece existenta grupurilor si a actiunilor comune ale acestora implica participarea. 

Coparticiparea reprezinta o implicare partiala. In orice grup exista un nucleu constant care participa 
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efectiv la realizarea telului propus si duce tot greul actiunilor si exista si anumite elemente care nu sunt 

nici ostile dar nici pasive dar care participa, uneori, doar la anumite actiuni in vederea atingerii acelui tel 

comun. Putem considera, deci, comunicarea-participare si coparticiparea deosebit de importanta in 

crearea, mentinerea si dezvoltarea fenomenului coeziunii atat in ceea ce priveste interiorul grupului cat 

si in ceea ce priveste legatura individ-grup sau legatura dintre doua sau mai multe grupuri. 

 

Comunicarea poate fi inteleasa si ca organizare. Existenta grupurilor si mai ales a structurilor sociale 

formale din cadrul acestora implica, alaturi de norme, legi, reguli, ierarhizare, automat si organizarea. 

Putem afirma ca unul dintre marile avantaje ale organizarii actiunilor este reprezentat de scurtarea 

perioadei de timp in care se atinge telul propus. Un alt mare avantaj al organizarii este cresterea 

nivelului de siguranta al membrilor grupului precum si increderii in ceea ce priveste atingerea telului 

propus. Ultimul mare avantaj pe care o sa-l evidentiem legat de organizare este reprezentat de 

posibilitatea controlului actiunilor. La nivel macro, comunicarea-organizare se imparte in doua, 

rezultand comunicarea-organizare intrasistemica, caz in care focalizarea se manifesta in interiorul 

sistemului si comunicarea-organizare intersistemica, situatie in care actiunile sunt axate pe legatura 

sistem-sistem. 

 

Comunicarea este si neintelegere. Intelegerea este valenta pozitiva sub care recunoastem, in general, 

comunicarea iar neintelegerea este cea negativa ce poate avea, de cele mai multe ori, efect pozitiv. 

Neintelegerea poate sa apara intre emitator si un receptor atunci cand fluxul informational este bruiat 

sau cand sursa de zgomot este prea puternica. Comunicarea-neintelegere se poate datora insa si 

neintersectarii sau intersectarii pe falii foarte restranse a repertoriilor entitatilor participante la transferul 

si contratransferul informational. O alta cauza a neintelegerii dintre doua sau mai multe entitati este 

reprezentata de diferenta de opinii, de pareri dar mai cu seama de diferenta dintre interesele acestora. 

Neintelegerea este benefica intr-un grup daca acest fenomen nu depaseste anumite limite, daca aceasta 

duce la o confruntare constructiva de ideii. Ea mai poate fi o sursa a nemonotoniei dar si un motiv de a 

se imparti grupul in subgrupuri bazate pe interese contrare. Putem afirma, deci, ca acutizarea 

neintelegerii dintre doua sau mai multe entitati poate da nastere unor conflicte cu urmari incalculabile 

pentru acestea. 

Societatea continua sa existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect sa spunem ca ea exista in 

transmitere si in comunicare. Este mai mult decat o legatura verbala intre cuvinte precum comun, 

comunitate, comunicare. Oamenii traiesc in comunitate in virtutea lucrurilor pe care le au in comun; iar 

comunicarea este modalitatea prin care ei ajung sa detina in comun aceste lucruri. Pentru a forma o 

comunitate sau o societate , ei trebuie sa aiba in comun scopuri, convingeri aspiratii, cunostinte - o 

intelegere comuna - "acelasi spirit" cum spun sociologii. Comunicarea este cea care asigura dispozitii 

emotionale si intelectuale asemanatoare, moduri similare de a raspunde la asteptari si cerinte. 

Comunicarea se realizeaza pe trei niveluri: logic, paraverbal, nonverbal. 
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*  

IDEE: adica ideea care trebuie transmisa receptorului. 

 

* EMITATOR- RECEPTOR: comunicarea implica prezenta a cel putin doua persoane fara de care nu 

are sens. 

 

* CUVANT-INTELEGERE: utilizare cuvintelor astfel incat sa fie inteles de catre  participantii la 

procesul comunicarii. 

Caracteristicile unui proces de comunicare Procesul de comunicare cuprinde urmatoarele elemente: 

1. Emitatorul 

2. Mesajul 

3. Mijlocul de comunicare 

4. Limbajul comunicarii 

5. Receptorul 

6. Contextul 

 

EMITATORUL este initatorul comunicarii, cel care elaboreaza mesajul. El alege mijlocul de 

comunicare si limbajul astfel incat receptorul sa–i inteleaga mesajul formulat. Emitatorul are dreptul de 

a alege receptorul cu care doreste sa comunice. 

 

MESAJUL este forma fizica in care emitatorul codifica informatia, poate fi un ordin, o idee, un gand. 

Mesajul are ca obiectiv informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea, obtinerea unui actiuni. 

Mesajul este supus unui proces de codificare si decodificare dintre cele doua persoane, emitatorul 

codifica mesajul trimis iar receptorul decodifica mesajul primit. Mesajul este elementul care contine 

simbolurile  verbale si non-verbale are un “text” – care este vizibila si are “muzica” – care poate contine 

o amenintare nedorita.  

Exemplu: ”Te rog sa treci pe la mine cand te intorci!” 

 

MIJLOCUL DE COMUNICARE sau canalul de comunicare este drumul parcurs de mesaj dinspre 

emitator spre receptor.  Poate fi formal – comunicare  ce urmeaza structura ierarhica a organizatiei si 

informal – cand comunicarea provine din interactiunile sociale si legaturile informate din cadrul 

organizatiei. Aceaste din urma poate imbraca forme:  idei, opinii, zvonuri. Mijlocul de comunicare  

cuprinde discutia de la om la om  corespondenta oficiala, sedinte, telefon, fax, internet. 
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LIMBAJUL DE COMUNICARE poate fi:  

- verbal – cu cuvinte ; 

- non-verbal prin limbajul corpului, timpului, spatiului, lucrurilor, imbracamintei; 

- paraverbal-prin folosire tonalitatii, accentuarii, ritmului de vorbire. 

 

RECEPTORUL este persoana care primeste mesajul, dar ascultarea mesajului este la fel de important ca 

si transmiterea ei. 

 

CONTEXTUL este foarte important pentru ca aceleasi cuvinte vor suna altfel intr-un birou decat pe 

strada.Orice comunicare are contextul lui. 

Relatia emitator – receptor in comunicarea manageriala 

Comunicarea manageriala implica doi parteneri: managerul si subordonatul sau colaboratorul acestuia. 

Ambii parteneri pot fi emitatori sau receptori si urmaresc in egala masura ca prin comunicare sa se 

faciliteze atingerea obiectivelor stabilite. Personalitatea managerului inhiba in multe cazuri comunicarea 

dintre cei doi parteneri. Este important sa se determine ce rol joaca fiecare in procesul de comunicare, 

care sunt obligatiile care le revin. 

Managerul, prin pozitia pe care o are, exercita o putere si o influenta considerabila asupra 

interlocutorului. Pentru unii dintre angajati conducatorul este primul reprezentant al autoritatii, o 

persoana inteleapta care indruma, protejeaza, sustine, da sfaturi. Acest “transfer de sentimente”, de 

obicei inconstient, explica de ce conducatorul constituie un “model” caruia i se atribuie imaginea de 

“tata” pe care nu le are intotdeauna cu adevarat. Comunicarea manageriala este puternic influentata de 

relatia manager-subordonat si genereaza adesea la cel din urma o atitudine “ambivalenta” – atat pozitiva 

cat si negativa. Managerul, in calitate de emitator, trebuie sa-si dea seama ca influenta pe care o exercita 

asupra receptorilor poate fi foarte puternica si ca exersand aceasta  influenta ia asupra sa o 

responsabilitate morala considerabila. 

Un specific aparte il prezinta reletia emitator-receptor in cadrul comunicarii dintre conducatori. 

Dificultatea transmiterii mesajelor si informatiilor este cunoscuta in practica de catre  cadrele de 

conducere, de pe nivel mediu si inferior, care constituie veriga de legatura dintre cei care raspund de 

activitatea organizatiei si executanti. Pozitia managerilor de mijloc ar trebui considerat ca un fel de brat 

prelungit al directorului, nu este comoda: ei sunt confruntanti cu muneroase greutati care, de multe ori, 

nu sunt bine cunoscute nici de subordonati, nici de sefii directi. Dupa conceptia conducerii  de varf, 

cadrul mediu de conducere face parte din randul subordonatiilor iar dupa opinia executantilor este 

detinatorul puterii de comanda. 

Managerii de mijloc ar trebui sa fie in masura sa transmita ascendent, descendent sau orizontal, datele 

importante deoarece au sarcina sa consilieze pe unii si sa conduca pe ceilalti. 
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In aceaste treapta ierarhica nevoia de informare si comunicare este deosebit de puternica. Pentru a 

satisface aceasta nevoie conducere de varf trebuie si includa in procesul de comunicare si informare si 

managerii de mijloc. O asemenea comunicare asigura un sentimant de siguranta si autoincredere, iar 

managerii de mijloc vad in acseata o dovada a recunoasterii realizarlor lor. 

 

Obiectivele comunicarii manageriale sunt: 

 1. receptarea corecta a mesajului 

 2. intelegerea corecta a mesajului 

 3. acceptarea masajului 

 4. provocarea unei reactii (o schimbare de comportament sau de atitudine) 

 

Functiile comunicarii manageriale  

Indeferent de sistemul social, intr-o organizatie comunicarea indeplineste opt functii: informarea, 

socializarea, motivatia, dialogul, educatia, promovarea culturii, distractia, integrarea. 

Functiile comunicarii manageriale sunt: 

1. INFORMAREA 

* asigurerea accesului la infomatii 

* furnizarea informatiilor necesare desfasurarii unei activitati care sa permita realizarea obiectivelor 

* furnizarea informatiilor nesesare implementarii deciziilor                      

2. TRANSMITEREA DECIZIILOR 

* comunicarea operativa a deciziilor 

* crearea unui climat care sa stimuleze asumarea responsabilitatii pentru indeplinirea deciziei 

3. INFLUENTAREA RECEPTORULUI 

* organizarea de dialoguri cu angajatii cu asigurarea de feedback 

* stimularea comunicarii dintre angajati 

* impulsionarea initiativei si creativitatii 

4. INSTRUIREA ANGAJATIILOR 

* tranmiterea cunostintetelor necesare perfectionarii pregatirii profesionale, dezvoltarii spirituale 

* dobandirea aptitudinilor si competentelor necesare exercitarii profesiei 

* amplificarea capacitatii de a percepe si interpreta fenomenele, de a aborda si solutiona eficient 

problemele 

5.           CREAREA DE IMAGINE 

* asigurerea informatiilor necesare crearii de imagine personala si organizationala 

* formarea unei cunostinte de apartenenta la organizatie 
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 6.          MOTIVAREA ANGAJATIILOR 

* furnizare informatiilor menite sa consolideze interesul si participarea angajatilor la realizarea 

sarcinilor 

* recunoasterea realizarilor performante 

* evaluarea corecta a angajatilor 

*intretinerea unui climat favorabil de munca 

* stimularea increderii in sine 

* cresterea raspunderii personale 

 7.         PROMOVAREA CULTURII ORGANIZATIONALE 

* transmiterea elementelor culturii organizationale (sloganuri, norme, sisteme de valori) 

* largirea orizontului cultural al angajatiilor 

* dezvoltarea imaginatiei si creativitatii 

* stimularea nevoilor etice si estetice 

 

Functia de baza a comunicarii manageriale este INFORMAREA. 

Conducerea organizatiei primeste si selecteaza informatiile primite de la surse numeroase, pe care le 

interpreteaza si le transforma in indrumari sau decizii si le transmite mai departe. 

Managerii trebuie sa controleze calitatea cailor de comunicare si sa verifice raspunsurile si reactiile la 

mesajele trimise. 

Etica in comunicarea manageriala 

Principiul de baza al eticii in comunicare este de a trata subordonatii ca oameni, deci ca fiinte rationale, 

libere, constiente, stapane pe viata lor, resonsabile de sarcinile pe care si le-au asumat. Factorii care 

determina o comunicare manageriala etica sunt: reglementarile guvernamentale, codurile de etica, 

regulamentele organizatiei si caracteristicile individului. 

Factorii care influenteaza caracterul etic al comunicarii manageriale sunt: 

* calitatiile pozitive ale individului ce comunica, cum ar fi: credibilitatea, integritatea, loialitatea si 

respectul fata de om 

* respectarea sarcinilor si promisiunilor asumate 

* exemplul personal al conducerii de varf 

* corectitudinea informatiilor 

* prejudecati 

* tensiuni fizice si psihologice 
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COMUNICAREA VERBALA 
Comunicarea verbala este folosita in viata de zi cu zi dar si in relatiile interumane din cadrul unei 

organizatii. 

Comunicarea verbala trebuie tratata ca o parte integrata a responsabilitatii fiecarei persoane fata de cei 

din jur. 

 

Principii pentru cresterea eficientei comunicarii verbale 

1. Orice individ trebuie sa fie pregatit atat pentu rolul de emitator cat si pentru cel de receptor, adica 

emitatorul are in vedere: 

* pregatirea atenta a mesajului 

* folosirea unei tonalitati adecvate a vocii 

* practicarea uniu debit adecvat de 5 – 6 silabe / secunda , cu interval de separatie de 0,5 secunde intre 

cuvintele cheie 

* verificarea intelegerii mesajului 

Pregatirea receptorului consta in faptul: 

* sa cunoasca ce doreste emitatorul de la el 

* sa identifice partile utile din mesaj pe care sa le retina 

* sa cunoasca credibilitetea emitatorului 

 

2. Orice receptor trebuie sa se autoeduce pentru a putea “asculta activ”, ceea ce inseamna: 

* crearea unei stari de spirit favorabila ascultarii 

* participarea la discutie 

* concentrarea atentiei asupra esentialului 

* ascultare inteligenta in sensul acordarii atentiei asupra pronuntiei, timbrului vocii, gesturilor. 

 

3. Purtarea prietenoasa 

De obicei oamenii cand vin in contact cu altii iau o figura serioasa, oficiala care provoaca o impresie 

rece. Sunt rezervati in discutie de aceea este greu sa comunici cu ei. Oamenii care zambesc de la prima 

intalnire si se poarta atat de prietenos incat discutia se desfasoara de la sine. Reteta unei comunicari 

eficiente poate fi zimbetul, tonul prietenesc, ascultarea atenta, privitul in ochii interlocutorului “Un 

suras nu costa nimic dar infaptuieste mult” – spune un proverb chinezesc. Managerii din varful 

piramidei au de obicei o figura serioasa. 
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Comunicarea de la om la om 

Dialogul este o discutie planificata si controlata intre doua sau mai multe persoane, care are un anumti 

scop: transmiterea unor informatii, rezolvarea unor probleme, obtinerea de noi informatii. 

Regulile unei comunicari eficiente sunt: 

* orientare pozitiva a comunicarii (pe fapte placute, stimulative) 

* comunicarea trebuie sa fie bilaterala (permite schimbul de mesaje, punere de intrebari) 

* comunicarea sa fie securizata (nu un prilej de abuz afectiv, emotional al unui asupra celorlalti) 

* concordanta comunicarii verbale cu cea mimico-gesturala 

* evitarea ambiguitatilor (subintelegerilor, incertitudinilor) 

* evitarea suprapunerilor mesajelor (interventia pesate cuvantul celuilalt) 

* constituirea de mesaje clare, concise (exprimate cu cuvinte si expresii uzuale) 

Forme ale comunicarii verbale 

Comunicarea verbala se poate realiza sub mai multe forme: 

* Alocutiunea: scurta cuvantare ocazionala cu o incarcatura afectiva mare avand o structura simpla 

– importanta evenimentului, impresii, sentimente, urari, felicitari. 

 * Toastul: foarte scurta cuvantare ocazionala in forma spontana si cu incarcare afectiva foarte 

mare. Ex: Pentru o seara deosebita si pentru tine in mod deosebit. 

 Conferinta 

 Dezbaterea 

 Dizertatia 

 Discursul: cele de mai sus sustin o tema, o idee si presupune o abordare multidisciplinara 

avand o structura complexa axata pe introducere, tratare, inchidere. 

 Comunicarea prin telefon 

Telefonul este un mijloc de comunicare folosit foarte frecvent de foarte multi oameni. 

Folosirea eficienta a telefonului are in vedere: 

* pregatirea mesajului: inseamna sa realizam o detasare de la problemele care ne preocupau pana in acel 

moment si definirea prealabila a subiectului convorbirii, obiectivul converstiei. Intr-o conversatie 

telefonica se includ numai 2-3 idei principale; 

* pregatirea pentru apelul telefonic: sa ne gandim la tonul si atitudinea pe care vom adopta, sa avem o 

pozitie comoda. Vom vorbi mai rar decat in mod obisnuit, dar nu trebuie sa vorbim tare ci direct in 

telefon; 
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* prezentarea corecta a mesajului: trebuie sa evitam cuvintele si formularile negative si sa prezentam 

clar si la obiect mesajul; 

* ascultarea interlocutorului: se asculta cu mare atentie ce ne spune interlocutorul iar daca aceasta se 

opreste un timp, nu trebuie intrerupt, se va lasa timp de gandire; 

* concluzia convorbirii: la sfarsitul convorbirii se reformuleaza concluzia la care s-a ajuns. Convorbire 

trebuie incheiata intotdeauna intr-un climat amical, indiferent de rezultatul ei. 

Zvonurile 

Sunt comunicari neoficiale care se transmit de la o persoana la alta. Zvonurile pot avea efecte pozitive 

sau pot fi fara efecte. Insa multe zvonuri au efecte negative si genereaza sentimente de nesiguranta si 

ostilitate. 

Managerul eficient chiar daca nu poate elimina aparitia zvonurilor poate controla aparitia si expansiunea 

lor, prin transparenta (comunicare informatiilor imediat ce le detine). 

Comunicarea verbala manager - angajat 

Comunicare este esentiala in stabilirea unor relatii corespunzatoare intre manager si angajat. 

Comunicarea manageriala verbala este cel mai important mod de a motiva si dezvolta angajatii. 

Nu exista un stil de comunicare valabil pentru toti managerii sau pentru toate situatiile, dar iata cateva 

reguli care pot sa creasca sansa de succes in comunicare: 

* o comunicare reala a managerului care are in vedere 

- sa-si rezerve timp dialogului 

- sa asigure un climat  de comunicare adecvat 

- sa fie obiectiv 

- sa evite contrazicerile directe si cearta 

- sa dea raspunsuri clare si la obiect pentru a evita neintelegerile 

- sa comunice angajatiilor schimbarile care se fac si sa tina cont si de parerile acestora 

- sa evite monopolizarea discutiei. 

 

* o ascultare activa din parte managerului concretizat in: 

- disponibilitetea de a lua in considerare punctele de vedere ale interlocutorului si de a le accepta 

daca sunt bune 

- crearea unor ocazii de feedback, cereand interlocutorului sa explice si sa argumenteze opiniile 

sale 

- ascultarea masajului fara a anticipa ce va fi spus 

- intelegerea comunicarii nonverbale si folosirea ei pozitiva pentru a ajuta procesul de ascultare 
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* o informare corecta concretizata in: 

- transparenta in comunicare 

- folosirea numai de informatii corecte 

- circulatie rapida a informatiilor in sens ascendent si descendent 

 

* o comunicare tranparenta care: 

- sa informeze angajatii continuu asupra schimbarilor care i-ar putea afecta 

- sa protejeze angajatii de zvoniri si barfe 

- sa evit starile tensionate 

- sa ofere argumente rationale 

Un manager competent si corect stie sa comunice cu fiecare angajat individual, stie sa-si tina 

promisiunile facute . 

 

COMUNICAREA SCRISA 
Comunicarea scrisa, alaturi de cea verbala, reprezinta o componenta a comunicarii umane. 

Caracteristicile mesajului scris sunt: 

- are anumite restrictii de utilizare 

- sa fie conceput explicit 

- implica in control exigent privind informatiile, faptele si argumentele folosite 

- poate fi exprimat sub diferite forme  

- este judecat dupa fondul si forma textului. 

Un indicator care caracterizeaza comunicare scrisa este lizibilitetea. Pentru masurarea lui se recomanda 

metoda Flesch, care consta in calculul lungimii medii a propozitiei sa al numarului mediu de silabe 

pentru fiecare 100 de cuvinte. Pentru textele normale care trebuie citite si intelese de 83% dintre 

oameni, media lungimii propozitiei trebuie sa fie de 15-17 cuvinte, cu 147 silabe la 100 de cuvinte. 

CUNOASTEREA INDIVIDULUI PRIN SCRIS 

Grafologia permite sa citim cu ajutorul scrisului personalitatea celui care scrie. 

Interpretarea grafologica: 

Elemente ale scrisului 
 

Interpretarea 

Liniile: 

 ascendente 

 descendente 

 drepte 

 numeroase 

 ondulate 

 

 ambitie 

 oboseala 

 ordine 

 economice 

 viclenie 
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Cuvinte: 

 ingrosate 

 spatiate 

 numeroase 

 ascendente 

 descendente 

 

 incredere 

 bunatate 

 economice 

 ardoare 

 fatalitate 

 

Se poate interpreta caracterul unui om si facand analiza grafologica a semnaturii sale. Asa de exemplu: 

– iscalitura simpla si citeata indica un spirit sincer si drept; 

– iscalitura dreapta este specifica celor echilibrati fizic si psihic; 

– iscalitura oblica indica o persoana valoroasa, cu simtul realitatii, iar cea cu intorsaturi un tip fara 

valoare; 

– iscalitura neciteata exprima un om ascuns, iar cea “deosebita” o persoana care-si face multe 

iluzii. 

 In practica alaturi de identificarea grafologica se tine seama de particularitatile hartiei, ale cernelii, 

tocului. 

 

COMUNICAREA NONVERBALA 

Managerii folosesc nu numai cuvinte pentru a comunica. Acestia comunica si nonverbal cu ajutorul 

gesturilor, expresiei fetei, modului cum se imbraca sau cum  isi aranjeaza biroul. 

Comunicarea nonverbala poate sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbala, avand si un rol 

regulator si de control al acesteia. 

Elementele comunicarii nonverbale: 

Element Concretizare 

Limbajul corpului 
Expresia fetei, gesturi, pozitia corpului 

Limbajul spatiului Modul in care utilizam spatiul personal, social, intim, public 

Limbajul timpului A veni la timp sau a intarzia la o sedinta, a alege sau nu sa iti 

petreci timpul cu cineva 

Prezenta personala Comunica prin vestimentatie, igiena personala, accesorii 

vestimentare 

Limbajul tacerii Comunica aprobare, dezaprobare, pastrarea unei taine, 

admiratie, etc. 

Limbajul lucrurilor Colectiile, obiectele de uz curent (casa, masina, biblioteca) 

Limbajul culorilor Culorile calde stimuleaza comunicarea, cele reci o inhiba 
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Limbajul paraverbal Calitatile vocii (ritm, rezonanta, viteza de vorbire). 

Caracteristicile vocale (ras, plans, soptit, oftat). 

Parametrii vocali (intensitate, inaltime).  

 

Felul in care sunt interpretate limbajele nonverbale difera de la individ la individ, de la un grup de 

munca la altul, de la o cultura organizationala la alta cultura, drept care se cere o folosire a acestora cu 

prudenta si numai de catre specialisti. 

 Limbajul trupului 

Corpul uman “vorbeste” si uneori spune  mai mult decat gura. Unele gesturi sunt innascute altele se 

invata.De  exemplu: cand oameni sunt fericii zambesc,cand sunt suparati au o figura trista. 

Gesturile omului au o semnificatie si  se poate invata interpretarea lor. Daca la negocierea unei afaceri 

potentialul cumparator se lasa pe spate in fotoliul sau cu picioarele si mainile incrucisate sau incepe sa 

rasfoiasca documente in timp ce partenerul sau vorbeste inseamna ca nu este dispus sa incheie afacerea. 

Desfacerea hainei ca si inclinarea capului sunt considerate manifestari spre deschidere, spre o atitudine 

pozitiva. 

  

 Interpretarea gesturilor 

Gest Interpretare 

Mangaierea barbii, sprijinirea 

capului, sau un deget pe obraz, un 

altul sub barbie, celelalte indoite 

Ezitare, reflectare, evaluare 

Capul sprijinit pe mana Plictiseala 

Lasare in spate pe scaun, mainile 

dupa ceafa 

Superioritate 

Mainile adunate cu degetele 

sprijinite 

Incredere in sine 

Palma pusa pe ceafa Exasperare 

A tine inter buze un brat al ramei de 

ochelari 

Castigare de timp 

Incrucisarea bratelor Aparare 
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Exista anumite aspecte ale limbajului gesturilor care privesc pe fiecare dintre noi: 

 cand dai mana cu cineva, trebuie sa o faci cu fermitate 

 cand vorbeste cineva trebuie sa-l asculti cu atentie si sa nu dai semne de plictiseala 

 cand vrei sa-ti impui opiniile trebuie sa stai in picioare, cat mai drept 

 cand vorbesti trebuie sa-ti retii neastamparul mainilor si al degetelor. 

 Limbajul spatiului 

In functie de spatiul personal stabilit de un manager, de distanta pe care o alege fata de interlocutor, de 

locul ales pentru birou, putem afla anumite lucruri despre personalitatea sa, stilul de conducere practicat. 

Studiul modului in care oamenii folosesc spatiul din jur, aranjeaza spatiul din incaperi, stabilesc distanta 

dintre ei se numeste proxemica. 

Practica arata ca fiecare om percepe spatiul in mod diferit si ca exista diferente culturale privind 

folosirea spatiului. 

 

 Limbajul vestimentatiei 

Exista numeroase materiale de specialitate privind felul in care trebuie sa se imbrace angajatul, 

managerul, omul de afaceri. Parerile celor in cauza asupra eficientei acestor recomandari variaza. 

Imbracamintea trebuie sa fie adecvata muncii pe care o efectuam. Este indicat sa purtam haine de 

calitate, intr-un stil care nu se va demoda usor si cateva accesorii elegante. In functie de sex putem 

schimba frecvent cravata, camasa, esarfa, bluza etc. Totul trebuie sa fie curat si calcat. 

Chiar daca detinem functii de conducere, in situatii neoficiale, de lucru, putem practica un stil informal, 

la care renuntam (apelam la costum) in situatii formale. 

 

 Limbajul timpului 

Dintre toate resursele pe care le au atat managerii cat si angajatii la dispozitie pentru a-si desfasura in 

conditii bune activitatea, una singura este distribuita in mod egal: timpul. 

Acesta, ca resursa prezinta urmatoarele particularitati: 

– nu poate fi inmagazinat sau stocat; 

– orice am face timpul se consuma in acelasi ritm: 60 minute intr-o ora, 24 ore / zi etc. 

– timpul neutilizat sau utilizat nerational este irecuperabil. 

 Folosirea eficienta a timpului de lucru presupune prezenta unor trasaturi ca memorie, flexibilitate, 

spirit de observatie, capacitate de a stabili prioritati, priceperea de a contacta, intretine si cultiva relatii 

amiabile, capacitate de efort. 
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In functie de modul in care fiecare isi gestioneaza timpul sau, putem afirma ca foloseste aceasta resursa 

pentru a comunica. 

Stiinta care se ocupa cu studiul limbajului timpului se numeste cronemica. 

 

 Limbajul tacerii 

A sti sa taci este o calitate a omului pretuita din cele mai vechi timpuri. Chiar si prin tacere, oamenii 

comunica ceva: aprobare, dezaprobare, discretie, ratiune, pastrarea unei taine, admiratie. 

Un manager/ angajat apeleaza la tacere ca mijloc de comunicare nonverbala, deoarece: 

– dezaproba anumite opinii si nu vrea sa discute in contradictoriu; 

– considera ca exista anumite fapte, situatii, asupra carora este mai bine sa cada tacerea; 

– doreste sa nu divulge un secret de serviciu, o taina; 

– doreste sa nu faca rau cuiva; 

– apreciaza ca timpul poate rezolva o situatie delicata; crede ca daca vorbeste isi face dusmani. 

 

 Limbajul culorii 

Culorile influenteaza si ele comunicarea. Ele evidentieaza atitudinea omului fata de viata si fata de cei 

din jur. 

 Corelatia culoare – personalitate 

Culoarea vestimentatiei folosita de catre orice persoana ne comunica o serie de lucruri despre acesta. 

Culoarea 
 

Informatie 

Rosu  om plin de sentimente 

Roz  imi place sa iubesc, sa fiu iubita si sa am grija de 

altii 

Portocaliu  sunt organizat si hotarat sa-mi realizez planul 

Galben  doresc sa discutam 

Verde  imi place schimbarea 

Bleu  sunt inventiv 

Bleumarin  imi place sa fiu sef si sa dau ordine 

Negru  stiu foarte bine ce am de facut 
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 Ce comunica culoarea vestimentatiei? 

Semnificatia culorilor poate fi diferita in alte culturi. De exemplu: in timp ce in Europa negrul este 

culoarea tristetii, in China si Japonia albul inseamna tristete. 

Culorile calde (rosu, portocaliu, galben) favorizeaza comunicarea, iar cele reci (gri, verde, albastru) o 

inhiba. Comunicarea se desfasoara greoi si in cazul monotoniei sau varietatii excesive de culori. 

 Agentul de curatenie trebuie sa fie capabil sa: 

 1. Transmita şi primeasca informaţii privitoare la activitatea profesională.  Comunicarea este 

realizată cu persoanele autorizate, cu respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale. Schimbul de 

informaţii se efectuează într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis. 

Comunicarea se realizează într-o manieră politicoasă, directă, cu evitarea conflictelor. Transmiterea şi 

primirea de informaţii se realizează prin utilizarea unor metode specifice 

corelate cu tipul comunicării. 

 2. Participe la discuţii pe teme profesionale. Dialogurile sunt purtate în cadrul colectivelor de lucru, 

cu respectarea opiniilor şi drepturilor tuturor participanţilor la discuţie. Punctele de vedere proprii sunt 

comunicate deschis pentru clarificarea problemelor apărute. Opiniile sunt susţinute cu argumente clare, 

cu referire directă la subiectul abordat. Divergenţele apărute sunt comunicate deschis şefului direct 

pentru rezolvarea cu promptitudine a acestora în scopul desfăşurării fluente a activităţilor. 

 

 Climatul psihosocial la locul de munca 

 Valoarea climatului psihosocial si, implicit, efectele sale în planul performantelor în activitatea 

organizationala pot fi puse în evidenta daca luam în considerare factorii sai determinanti. Avem în 

vedere:  

 1. relatiile existente între membrii grupului;  

 2. existenta si amploarea subgrupurilor;  

 3. gradul de acceptare/inacceptare afectiva a liderului;  

 4.atitudinile interpersonale;  

 5.atitudinea fata de grup si fata de activitatea desfasurata de membrii acestuia;  

 6.satisfactii/insatisfactii rezultate din contextul activitatii în comun în cadrul grupului;   

  7. capacitatea membrilor de a mentine unitatea grupului în situatii disfunctionale;  

 8. comunicarea interpersonala;  

 9. gradul de cunoastere interpersonala;  

 10. relatiile functionale dintre membrii grupului, gradul de coparticipare a membrilor grupului la 

realizarea sarcinii;  

 11. stilul de conducere si competenta conducatorului;  

 12. conditiile obiective în care se desfasoara activitatea;  
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 13. coordonarea externa a grupului pe linia realizarii sarcinii sale, gradul si modul de sprijinire a 

activitatii;  

 14. gradul de “încarcare" cu sarcini a membrilor grupului;  

 15. existenta/non-existenta conflictelor intra si intergrupale generate în contextul activitatii de 

rezolvare a sarcinilor; caracteristicile socioprofesionale ale membrilor grupului, nivelul pregatirii 

profesionale;  

 16. perspectivele sociale si profesionale ale grupului si, respectiv, ale membrilor sai.  

De asemenea, un climat favorabil performantelor în activitatea organizationala se concretizeaza în 

atasamentul deplin al membrilor colectivului fata de institutie, în corcondanta obiectivelor si 

aspiratiilor individuale cu obiectivele si scopurile organizatiei; în general, un astfel de climat se 

manifesta în existenta unui spirit de colegialitate, întrajutorare si colaborare, de încredere reciproca 

între grupuri si în interiorul grupurilor; în încrederea fiecaruia ca este tratat corect, principial.  

Actionând pe multiple planuri, valoarea climatului psihosocial se va materializa, în ultima instanta, în 

randamentul muncii, în calitatea rezultatelor, precum si în efectele pe plan socio-uman, asupra 

împlinirii fiecaruia ca personalitate. 

 

Termeni de specialitate presupusi de ocupatie 

 

 Toti angajatii dintr-un domeniu trebuie sa aiba un limbaj comun de specialitate, caracteristic 

meseriei respective. Necunoasterea acestuia va conduce la neintelegerea sarcinilor de serviciu, la 

imposibilitatea respectarii atributiilor si sarcinilor de lucru si chiar la aparitia pericolelor pentru angajat 

si pentru colegii de echipa. 

 Oricare ar fi locul de munca al agentului de curatenie, acesta trebuie sa cunoasca: 

 - terminologia de specialitate; 

 - documentatia si normele specifice de lucru; 

 - reglementarile interne specifice de comunicare (ROI, ROF); 

 - normele de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca; 

 - normele de prevenire si stingere a incendiilor; 

 - normele igienico-sanitare in vigoare si tehnicile de pastrare a igienei individuale; 

 - notiuni legate de acordarea primului ajutor si materialele sanitare folosite; 

 - tipurile de boli transmisibile si factorii de risc profesionali; 

 - perioditatea controalelor medicale (drepturi si obligatii). 

Detalii in sectiunile urmatoare. 
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 Tinuta 

 1. Pentru barbati, fata barbierita este cartea de vizita. Daca vrei sa fii placut intr-o relatie, 

barbiereste-te in fiecare zi, altfel, vei arata ca un "salbatic". Fara argumente economice aici! Cate alte 

lucruri mai putin folositoare si totusi costisitoare faceti, doar pentru satisfactii egoiste? Iar cand este 

vorba de altruism... Sa aveti grija si de firele de par din nas, al caror aspect este de-a dreptul mizerabil.

 2. Oricare ar fi tipul tunsorii, parul trebuie sa fie ordonat. Altfel, veti arata ca o paiata! 

 3. Unghiile trebuie taiate saptamanal. Negrul de sub ele este unul dintre cele mai respingatoare 

lucruri. Unghia de la degetul mic mai lunga, folosita pe post de scobitoare sau surubelnita este un 

indiciu de "neam prost" si eticheteaza persoana in cauza ca needucata. 

 4. Dintii trebuie sa fie nu doar albi si fara resturi alimentare in spatiile interdentare, ci si ingrijiti 

stomatologic. Caria de la dintii din fata transmite despre tine ca esti neingrijit si delasator. 

 5. Mirosul de transpiratie sau cel care iese din gura este "dinamita" curata pentru relatiile sociale. 

Nu ai voie sa mananci usturoi sau ceapa atunci cand stii ca vei iesi in lume! Acesta persista pana la 16 

ore. Atentie! Mirosul de transpiratie nu se indeparteaza prin parfum, ci cu apa si sapun. In caz contrar, 

va rezulta o combinatie de nesuportat. Spray-ul se foloseste doar pe pielea proaspat spalata si foarte 

delicat. Parfumul nu trebuie "sa-ti ia nasul", mirosul de curat este mult mai placut! Grija si la urechi 

(care nu se spala niciodata cu apa si sapun, nefiind sanatos), la nas, la picioare. 

 6. Ciorapii se schimba ori de cate ori prind mirosul transpiratiei. Niciodata nu stii cand trebuie sa te 

descalti si... pazea atunci de altii! Ciorapii gauriti nu se mai poarta, ei neindicand saracie, ci... lene. Un 

sfat: nu folositi ciorapi supraelastici, chiar daca sunt mai rezistenti. Pe langa faptul ca nu sunt sanatosi si 

nu absorb transpiratia, duc, in timp la macerarea pielii degetelor de la picioare. 

 7. Pantofii vor fi intotdeauna curatati de noroi sau praf. Pantofii uzati dau un aer de... trei parale. 

Atat vor da si altii pe tine in cazul in care neglijezi acest aspect. 

 8. Batista trebuie sa nu-ti lipseasca din buzunar. Daca folosesti batista de bumbac, ea trebuie sa fie 

curata si calcata. Nasul se sufla intotdeauna usor, fara a examina "noutatea" din batista. Gestul este 

incalificabil!  

 

 9. Vestimentatia va fi asortata dupa regula armoniei culorilor si a modelului: la barbati nu se 

ingaduie model la haina, odata ce camasa sau cravata are deja model. Numai una din cele trei: camasa, 

cravata sau haina trebuie sa aiba model. 
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 10. Se stranuta cu batista la nas. Daca aveti grija, o veti avea intotdeauna la indemana, nefiind 

nevoie sa scotociti prin buzunare pentru a o gasi. 

 11. Expectorarile se efectueaza public, doar in caz de absoluta necesitate si niciodata in batista, ci in 

servetel. Scuipatul pe jos cu martori- strict interzis! 

 l2. Ochii nu se curata cu mana, ci cu o batista curata. 

 13. Pieptanatul in public este o necuviinta, precum si scobitul in ureche, operatiuni permise doar in 

baie si intr-o maniera sumara a garderobelor localurilor publice. 

 14. Cand sezi, genunchii vor sta stransi - la femei, si mult apropiati la barbati. A tine genunchii 

"raschirati" se numeste nesimtire...  

 

 Salutul 

 

 1. Punctualitatea e o forma de respect. Cand mergi intr-o vizita, nu sosi niciodata inainte cu nici un 

minut; mai bine sa ajungi cu 3 minute mai tarziu. Doar aici este permis "sfertul academic". Cand ai o 

intalnire in oras cu o persoana, totdeauna sa sosesti cu 10 minute mai devreme, niciodata cu un minut 

mai tarziu. Facand astfel, va veti bucura in intalnirea voastra de un timp in plus. Conditia este ca fiecare 

dintre cei doi sa respecte aceasta. 

 2. In vizita la necunoscuti sau la persoane mai putin apropiate nu se permite sa duci altceva decat 

flori. Si sa fie fara sot. 

 3. Cand intri, manifesta-ti intentia de a te descalta, din respect pentru curatenia gazdei. Dar nu te 

descalta decat atunci cand sesizezi ca ea accepta. Pentru unele gazde, descaltatul oaspetilor este o 

jignire. 

 4. Salutul verbal este insotit intotdeauna de inclinarea capului, ce trebuie sa fie ampla, nu zgarcita. 

Cand saluti pe cineva, priveste-l in ochi! Iar daca saluti printr-un gest de mana, rosteste si un cuvant.  

 5. Cel care intra intr-un cerc, saluta primul. O singura data pe toata lumea si nu repeta salutul pentru 

cei ce-i raspund cu intarziere. 

 6. Este interzis unui barbat sa intinda mana unei tinere sau unei femei! 
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 7. Niciodata cineva mai tanar nu intinde mana celui mai in varsta decat el sau cuiva mai mare in 

rang. Daca esti intr-o situatie care nu este prezentata aici, gandeste prin excludere. 

 8. Nici o femeie nu se ridica in picioare sa dea mana cu un barbat. Si nici un barbat nu da mana 

sezand vreunei femei. 

 9. Stransul mainii se efectueaza scurt si ferm. Nu este permis sa retii mana cuiva. Nu se intind doar 

degetele si nici nu se da o mana moale. Degetele se strang in jurul palmei celuilalt si nu se tin tepene. 

Daca cineva mananca, nu se cade sa-i intinzi mana. Iar daca altul iti intinde mana cand mananci sau 

lucrezi si nu esti prea curat, scuza-te si evita stransul mainii din respect pentru el si din motive igienice. 

 10. Cand ambii poarta manusi, mainile se dau inmanusate. Trebuie insa, sa scoti manusa cand 

celalalt e cu mainile goale. 

 11. Prezentarile se fac in ordinea importantei: pe cel mai insemnat il prezinti primul. 

 12. Daca un barbat mai in varsta ii cedeaza locul unei tinere in aglomeratie, ea este obligata sa 

accepte.  

 Conversatia 

 1. Nu monopolizati discutia. Chiar daca aveti talent de povestitor, chiar daca ati picat in dimineata 

aceea de la Polul Nord. Desigur ca acolo ati vazut foci, balene, morse, pinguini si alte ciudatenii pe care 

ceilalti nu le cunosc decat din poze, televiziune sau dintr-un film documentar. E oare un motiv ca sa 

vorbiti neintrerupt intreaga seara? 

 2. Evitati sa incepeti majoritatea frazelor cu "Eu" si "Am... ". V-ar pune intr-o lumina nefavorabila. 

Ar parea ca in mijlocul lucrurilor va situati dv., adica ati fi centrul pamantului. 

 3. Nu trageti concluzii dupa fiecare afirmatie a interlocutorilor dv. si evitati generalizarile. Un caz 

auzit sau povestit atunci nu va da acest drept. 

 4. Vorbirea iute, "muscarea" terminatiilor, trancaneala repetata, monotona a aceleiasi idei, fie ea 

chiar geniala, conversatia taraganata, afectata - toate duc la rezultate sigure: 

  * daca sunteti gazda- oaspetii se scuza si va parasesc in graba; e tirziu, sunt obositi, locuiesc 

departe, se scoala devreme, copilul, soacra, seful...... ; 
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  * daca sunteti invitat- creati in jurul dv. un. vid; acest obicei repetat de cateva ori va creeaza 

o faima de neinvidiat; 

  * daca sunt nevoiti sa va suporte- cu prima ocazie au sa va evite. S-au imbolnavit. Sunt in 

provincie. Fac o partida de pescuit... 

 5. Aveti incertitudini in privinta sensului unor neologisme? Ocoliti-le si paziti-va de ele pana nu le 

cunoasteti sensul real, felul si locul intrebuintarii. Dandu-le viata pocit, e1e vor inconjura incaperea, 

reintorcindu-se sub forma unor zambete ironice sau chiar sub o infatisare mai hada. De multe ori, in 

discutii, sunt pomenite denumiri geografice, numele unor actori, scriitori sau personalitati ale vietii 

publice mondiale. Nu cunoasteti pronuntia corecta? intrebati: Sa nu va jenati! Nimeni nu va poate 

pretinde sa fiti poliglot! Cu toate acestea ape1ati si la dictionar. 

 6. Aveti dreptate. Nu o data, ci de o suta de ori. Cu toate acestea nu intrerupeti vorbitorul. Acest 

"bruiaj fatis" voluntar sau intamplator produce o impresie penibila. Cel intrerupt pierde firul ideilor, se 

enerveaza, ii stricati seara. Aveti o parere contrara? Perfect! Stapiniti-va suvoiul ideilor si cascada 

argumentelor pana la sfarsitul frazei. Caci nu e fraza sa nu aiba... capat. Atunci expuneti-va parerea 

linistit.  

 7. Simtiti ca nu rezistati? Doriti sa reabilitati adevarul, fie si intr-o problema minora? Atunci nu fiti 

crud, ironic si violent in exprimare si formulare. Menajati femeile si varstnicii de astfel de iesiri si nu 

faceti exceptie nici cu ceilalti oaspeti. Vorbind calm sunteti mai degraba ascultat, caci limba dulce, mult 

aduce!  

 8. In timp ce-i vorbiti interlocutorului, priviti-l in ochi, privirea in laturi sau aiurea creeaza impresia 

de om nesincer sau distrat; 

 9. In formularea ideiior folositi-va numai de arsenalul vocabularului; nu folositi ca auxiliare 

degetele, mainile sau uneori chiar picioarele. 

 10. Sustinerea afectiva a parerii e necesara, dar nu e suficienta si nici eficienta. Demonstratia se 

cladeste cu argumente logice, rationale. 

 11. Nu va aprindeti in toiul discutiei si nu promiteti lucruri pe care nu le puteti indeplini; veti fi 

socotit un om usuratic etc.; 

 12. Nu contraziceti de dragul originalitatii; nu aprobati lucruri de care nu sunteti sigur, dar nu e 

recomandabil nici sa le respingeti frontal uneori;  
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 13. Adversarul a avut mai multe argumente; in plus, e mult mai documentat. Deci, ati fost invins pe 

campul de bataie" al vorbei. Nu va parasiti interlocutorul cu aer de om jignit. Intrerupeti discutia 

politicos sau - ceea ce e mai greu - lasati-va convins. 

 14. In conversatiile in grup, vorbeste tu mai putin decat ceilalti. A vorbi putin, nu inseamna 

incultura sau prostie ci, taria personalitatii. 

 15. Cand esti intr-un contact de stabilire a unei relatii noi, vorbeste tu intai, fiind insa atent sa 

"prinzi" momentul de a-i da cuvantul celuilalt: acesta este lucrul cel mai important. 

 16. Nu pune niciodata intrebari cu privire la aspecte negative ce apartin partenerului de conversatie 

sau vreunei persoane mult apropiate acestuia ("De ce boala sufera sotul tau?"; "Cum n-ai luat 

examenul?"; "N-aveai decat un an de la casatorie, ai si divortat?"). 

 17. Ocoleste orice forma de barfa. N-o rosti si nici n-o asculta!  

 La masa 

 1. Nimeni nu pune mana pe lingura si nu serveste inaintea gazdei. 

 2. Ia numai din ce esti invitat sa servesti. 

 3. Nu insista cu privirea la vreun fel de mancare ce nu ti se ofera. 

 4. Nu cauta si nu lua bucata cea mai mare. Toti au vazut-o; si vor intelege ca esti un mare egoist. Ia 

doar bucata din dreptul tau, indiferent ce iti cade "la sorti". 

 5. Nu privi in farfuria nimanui. Daca cineva a varsat ceva din greseala pe fata de masa, nu baga in 

seama, ci fa-te ca nu vezi. 

 6. Sa nu ceri nimic de mancare, chiar daca au uitat sa te intrebe daca esti flamand. 

 7. Cutitul, daca e folosit, il vei manui numai cu mana dreapta, iar furculita doar cu stanga. Atentie, 

in nici o imprejurare, cutitul nu se transforma in "furculita" ducandu-l la gura. Asta se face doar la 

camp... 

 8. Stai cat mai aproape de masa, ca sa nu cada firmituri. Sezi pe tot scaunul, nu doar pe marginea 

lui. 
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 9. Coatele nu se sprijina pe masa, ci stau cat mai stranse langa corp. De marginea mesei se sprijna 

doar incheieturile, aproape de farfurie. 

 10. Nu folosi in veci tacamul pe care l-ai lins, ca sa te servesti din platou sau din borcanul comun. 

Foloseste lingurita sau furculita pusa special pentru aceasta. Mai mult, este groaznic sa lingi tacamul 

pus pentru uz comun. Si mai ales sa le pui la loc. 

 11. Nu e ingaduit sa te intinzi peste masa ca sa te servesti. Cere celui care este langa platou sau 

cosul de paine si el te va servi cu tot platoul, nu doar cu o felie. Vezi si nu-ti fa provizii, ia cel mult 

doua felii de paine. 

 12. Mananca fara sa se auda plescaitul saftos al buzelor si limbii. Mancatul zgomotos te descalifica. 

 13. Painea se serveste cu mana, niciodata cu furculita; caci se poate intampla ca furculita cu care ai 

mancat sa atinga si urmatoare felie. Ce rusine ar fi... 

 14. Nu te sterge la gura cu painea! Pe gura se afla si praf si altele si ar fi neigienic. Daca nu ai 

servetel, roaga gazda sa-ti dea unul. 

 15. Degetele nu se baga niciodata in farfurie. Astfel, se evita obiceiul antic si murdar de a linge 

degetele. 

 16. Se mamanca tot din farfurie, fara a se lasa nimic. Dar, sub nici o forma nu se face farfuria 

"luna" cu o bucata de paine. 

 17. Nu se toarna niciodata intr-un pahar care nu este complet gol. 

 18. Samburii nu se scuipa in farfurie, prin cadere libera si nici in pumn (ultima metoda se practica 

doar in aer liber), ci se pun in lingurita adusa langa buze, apoi in farfurioara, unul cate unul. 

 19. Interzis a se clati gura cu ultima sau penultima inghititura de bautura, oricare ar fi ea. 

 20. Daca este nevoie sa folosesti toaleta sau baia, priveste cu atentie cum stau lucrurile, pentru a le 

aseza exact cum le-ai gasit. Daca ai folosit WC-ul, sterge urmele lasate pe vas, nimeni nu este dator sa 

curete dupa tine. Eventual, deschide geamul pentru aerisire. Dupa spalatul mainilor, clateste chiuveta, 

pentru a nu ramane urme pe ea. Ai grija, sa nu se simta ca ai trecut pe acolo! Este o dovada de bun simt.  
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 La telefon 

 1. Este necuviincios a se telefona inainte de 10 dimineata, intre orele 13-17 si dupa ora 21, cu 

exceptia celor apropiati, carora le cunosti programul. 

 2. O convorbire conventionala nu trebuie sa depaseasca 5 minute. 

 3. Urmeaza obligatoriu treptele urmatoare: - Alo, familia...? (Asteapta comfirmarea). - La telefon 

este....(zi-ti neaparat numele, nu formule de genul "un prieten" sau o alta forma evaziva. Si continua 

imediat: "As dori sa vorbesc cu.." (numele celui solicitat). Urmeaza apoi cu "Deranjez cumva?" Daca-ti 

zice "Da", intreaba politicos cand ai putea reveni, altfel, treci direct la subiect. Fii precis si nu te intinde. 

Nu uita ca timpul costa! Si pe el si pe tine. Si unele persoane sunt atat de delicate, incat nu vor indrazni 

sa te intrerupa. 

 4. Nu esti dator sa asculti pe orice "nauc". Scuza-te politicos, dar ferm, dupa care, instiintandu-l ca 

trebuie sa inchizi telefonul, esti liber sa asezi receptorul in furca, chiar daca celalalt nu a terminat. 

 (1) Dacă patronul nu-şi poate îndeplini, cu mijloacele şi personalul propriu, obligaţiile 

prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) si h), el este obligat să încheie contracte cu persoane 

fizice sau juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va asigura acestora toate informaţiile 

şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse.  

 (2) Patronii care deţin părţi din aceeaşi construcţie trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea 

obligaţiilor ce le revin din prezenta ordonanţă, în vederea asigurării măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor pentru ansamblul construcţiei. 

 ART. 21 

  (1) In toate cazurile, salariaţii desemnaţi potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) si h) ori persoanele sau 

serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie să aibă competenţa profesională şi, după 

caz, mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementările 

specifice. 

 (2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) si h), patronul este obligat să le 

acorde timpul necesar executării atribuţiilor stabilite. 

o ART. 22 

o  (1) In sensul prezentei ordonanţe, prin utilizator se înţelege orice persoană care 

foloseşte un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenţii ori prin 

punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în mod gratuit. 
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o  (2) Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: 

o  a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite şi 

date, sub orice formă, de patron, proprietar, producător sau furnizor, după caz; 

o  b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru 

apărarea împotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producător. 

 c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 

organizează sau desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, şi obligaţiile 

prevăzute la art. 24. 

  ART. 23 

Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligaţii 

principale: 

 a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de patron sau de persoanele desemnate de acesta; 

 b) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, 

substanţele periculoase, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru; 

c) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 

intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

d) să comunice, imediat, patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie pe care 

este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la 

sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

 e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în 

vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

 f) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol. 
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Utilizarea sculelor si utilajelor cu actionare manuala 

 

tipuri de scule si utilaje cu actionare manuala: carucioare pentru curatenie, galeti, mopuri, dispozitive 

pentru curatat geamuri, spacluri, maturi, farase, etc 

accesorii: rezerve mop, raclete, sisteme de curatat geamuri, etc 

materiale: carpe, lavete, bureti, etc 

- tipuri de operatii de curatire: spalarea geamurilor, stergerea umeda/uscata a suprafetelor, spalarea 

diverselor suprafete si obiecte. 

- tipuri de suprafete de curatat: suprafete lavabile moi (mochete, covoare), suprafete lavabile tari 

(gresie, marmura, pvc, linoleum), pereti interiori.etc. 

- spatii de curatat: birouri, incinte industriale, vagoane de cale ferata, avioane, etc 

- natura murdariei si modalitati de indepartare a acesteia: de descompunere din punct de vedere chimic 

- spopul urmarit: curatare calcar, rugina, grasime si cruste in bucatarii, ulei si grasimi in atelierele 

industriale, ceara si resturi de solutii pentru tratarea pardoselilor, etc. 

- materiale si produse pentru curatat. substante specifice: produse alcaline, acide, diluanti, etc 

 

 

TIPURI DE SCULE SI UTILAJE CU ACTIONARE MANUALA 

Din gama sculelor si utilajelor  cu actionare manuala mentionam: 

 carucioarele pentru curatenie; 

 galeti; 

 mopuri; 

 dispozitive pentru curatat geamuri; 

 spacluri, maturi, farase. 

Accesoriile utilizate: 

 rezerve mop; 

 raclete; 

 sisteme de curatat geamuri, etc. 

Materiale: carpe, lavete, bureti, etc. 

 

In cele ce urmeaza sunt prezentate cateva din scule si utilajele cu actionare manuala utilizate la 

curatenie. 
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Carucioare pentru curatenie 
Sunt dispozitive mobile prevazute cu galeti cu mop, cu diverse dispozitive de stoarcere, prevazute cu 

multiple spatii care pot adaposti produsele pentru curatenie, ustensile si unelte diverse. Mobilitatea este 

unul dintre avantajele acestui dispozitiv. Totusi, dimensiunile destul de mari il fac impracticabil in spatii 

mici. 

 

Set carucior – galeata – mop 
Este un utilaj care usureaza transportul galetii si a materialelor pentru curatenie. 

 

Galeti cu mop 
Destinate spalarii pardoselilor.   

 

Mopuri 
Mopurile pot fi confectionate din bumbac sau microfibra. Trebuie schimbate pe masura ce starea lor se 

deterioreaza, astfel incat sa nu constituie un focar de infectie. Nu se vor folosi aceleasi mopuri pentru 

grupurile sanitare si restul spatiilor de lucru. 

 

Spacluri 
Destinate desprinderii murdariei aderente: guma de mestecat, resturi de materiale de constructii, etc. 

 

Maturi        
Din plastic, paie sau nuiele au acelasi scop: acela de a aduna murdaria solida de diferite dimensiuni. 

 

Farase 
Destinate adunarii resturilor solide: praf sau obiecte de diferite dimensiuni. 

 

Dispozitive pentru curatat geamuri 
Vremea cand geamurile se spalau cu carpe si ziare a apus. Acum exista dispozitive care usureaza foarte 

mult munca tuturor celor care desfasoara o astfel de activitate, in gospodarie sau la locul de munca. 

 

Masina de dezapazire prin imprasire de nisip si sare 
Acest dispozitv este extrem de util deoarece poate fi actionat in spatii inguste. 
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TIPURI DE OPERATII DE CURATIRE.  TIPURI DE SUPRAFETE DE CURATAT. SPATII 

DE CURATAT 

Tipuri de operatii de curatire:  

 spalarea geamurilor; 

 stergerea umeda/uscata a suprafetelor; 

 spalarea diverselor suprafete, obiecte, etc. 

Tipurile de suprafete de curatat sunt urmatoarele: 

 suprafete lavabile moi (mochete, covoare); 

 suprafete lavabile tari (gresie, marmura, PVC, linoleum); 

 perti interiori; 

 suprafete vitrate, etc 

 

DETALIERE OPERAŢII DE CURATARE 

 CURĂŢENIE INTERIOARĂ ZILNICĂ:    

    

 - Aerisirea spaţiilor interioare;  

 - Măturarea antistatică a suprafeţelor neacoperite; 

 - Spălarea şi degresarea pardoselilor cu detergenţi adecvaţi tipului de pardoseală: 

  a) se mătură antistatic suprafaţa care urmează a fi spălată folosind un dispozitiv specializat sau se va 

aspira cu aspiratorul, iar acolo unde se găsesc etichete lipite, gume de mestecat etc. acestea se vor 

îndepărta folosind racleta cu lamă specială, soluţie adecvată şi lavetă; în spaţiile din zonele speciale se 

vor folosi dispozitive specializate din fire de cocos; 

   b) spălarea se va face folosind dispozitive adecvate pentru pardoseli (se foloseşte detergent cu diluţia 

corespunzătoare gradului de murdărie a pardoselii). În funcţie de murdăria pardoselilor se va utiliza 

metoda directă (aplicarea soluţiei, frecare şi aspiraţie) sau metoda indirectă (aplicarea soluţiei, timp de 

acţionare, frecarea suprafeţei respective de mai multe ori şi aspiraţie). 

  c) în spaţiile strâmte sau în colţuri, se va utiliza mopul şi padul de mână pentru curăţarea zonelor 

respective, iar apoi se va racleta sau aspira, după caz; 

   - Spălarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare:  

   a) colectarea deşeurilor din coşurile de gunoi; 

   b) aplicarea soluţiei de spălare adecvată şi avizată pe elementele componente ale grupului sanitar 

numai în următoarea ordine: plafon, pereţi placaţi cu faianţă, pereţi despărţitori din melamină, pervazuri, 
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ţevi şi robinete, uşi, oglinzi, dispencere hârtie igienică, hârtie prosop şi săpun, chiuvete, vase WC, colac, 

capac şi pisoare. Pentru fiecare element al grupului sanitar în parte se vor folosi soluţii de curăţat şi 

dezinfectat adecvate, în funcţie de natura materialelor din care sunt confecţionate. Se va insista asupra 

porţiunilor foarte murdare, a zonelor pătate sau cu murdărie aderentă; 

   c) ştergerea cu cârpa uscată a suprafeţelor menţionate mai sus până la zvântarea lor în aceiaşi ordine 

succesivă, exceptând chiuvetele, vasele WC şi pisoarele. Ştergerea suprafeţelor se va face fără a se lăsa 

urme de la lavetă; 

   d) lustruirea suprafeţelor metalice; 

   e) ştergerea cu cârpă uscată a corpului lămpii de iluminat; 

   f) spălarea pardoselii cu soluţie de curăţat şi dezinfectat adecvată. Racletarea sau aspirarea suprafeţei 

spălate; 

   g) odorizarea grupurilor sanitare. 

- Golirea coşurilor de gunoi şi evacuarea gunoiului spre locurile amenajate; 

- Golirea şi spălarea scrumierelor amplasate în locuri special amenajate; 

- Spălarea scărilor de acces în clădire şi a balustradelor cu detergenţi adecvaţi tipului de paviment  şi 

ustensile de tip Optimop; 

 -  Aspirarea mochetelor prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf este prevăzut 

cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; se curăţă periodic. 

- Completarea consumabilelor din grupurile sanitare – hârtie igienică, hârtie prosop, săpun lichid, saci 

menajeri, odorizante – ori de câte ori este nevoie. 

 

CURATENIE GENERALA (FIRME SI LOCUINTE) 

Sunt lucrari de baza precum:  

 spalarea si curatarea suprafetlor dure (gresie, marmura, linoleum, mozaic); 

 spalarea mecanizata a mochetelor, a covoarelor si a tapiteriilor;  

 spalarea geamurilor interioare , a tocariilor, a plintelor, a pervazelor, a jaluzelelor; 

 stergerea de praf a mobilierului cu solutii antistatice;  

 curatarea aparaturilor de birou / electrocasnice;  

 curatarea intrerupatoarelor si a prizelor, a lustrelor;  

 stergerea usilor si a tocariilor;  

 spalarea si dezinfectarea grupurilor sanitare, etc.  

Curatenia generala se poate efectua lunar, trimestrial sau anual. Este recomandata de cel putin 2 ori 

pe an 
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CURĂŢENIE INTERIOARĂ SĂPTĂMÂNALĂ: 

- Igienizarea coşurilor de gunoi; 

- Ştergerea pervazurilor şi a plintelor cu soluţie antistatică adecvată: 

   În general pe aceste suprafeţe se întâlnesc murdării neaderente uşoare. 

   a) se foloseşte o lavetă umezită în soluţia adecvată (folosind fie o găleată fie un pulverizator cu soluţia 

de curăţat în diluţie corespunzătoare) cu care se va şterge suprafaţa de curăţat; 

   b) se va insista în zonele cu murdărie aderentă, până când aceasta este îndepărtată; 

   c) îndepărtarea soluţiei se face cu o lavetă uscată până la zvântarea completă a suprafeţelor de curăţat, 

fără a se lăsa urme  de la ştergere. 

- Spălarea şi dezinfectarea geamurilor interioare, precum şi altor suprafeţe vitrate: 

   a) se înmoaie dispozitivul de spălare în soluţia pregătită în găleata de plastic (având diluţia 

corespunzătoare gradului de murdărie al suprafeţei de curăţat) şi se spală suprafaţa vitrată insistând 

asupra porţiunilor murdare, zonelor pătate sau cu murdărie aderentă până la îndepărtarea acestora. În 

funcţie de înălţimea suprafeţelor vitrate se vor folosi prelungitorul telescopic/scara/schela; 

   b) îndepărtarea soluţiei de curăţat de pe suprafaţa vitrată se va face folosind racleta. Întotdeauna 

operaţiunea se realizează de sus în jos cu suprapunerea zonelor de racletat. După fiecare racletare, 

racleta se va şterge cu o cârpă pentru îndepărtarea soluţiei, evitând astfel murdărirea zonelor deja 

curăţat. 

   c) se va avea în vedere şi curăţirea ramelor şi a pervazurilor; 

   d) pentru suprafeţele vitrate de mici dimensiuni, unde nu se folosesc dispozitivul de spălare sau 

racleta, se va folosi pulverizatorul şi laveta de microfibră. 

 

CURĂŢENIE INTERIOARĂ LUNARĂ: 

- Curăţenie generală a suprafeţelor menţionate la operaţiunile de curăţenie săptămânală şi zilnică; 

- Spălarea şi dezinfectarea geamurilor interioare şi exterioare, folosind aceeaşi tehnologie ca la 

operaţiunile săptămânale;   

- Curăţirea părţilor din lemn sau metalice ale tâmplăriei interioare folosind soluţii şi lavete 

corespunzătoare; 

- Curăţirea pânzelor de funingine, praf, păianjen din locurile greu accesibile cu aparatură specializată. 
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CURĂŢENIE INTERIOARĂ SEMESTRIALĂ: 

-  Spălarea covoarelor şi mochetelor: 

   a) aspirarea covoarelor şi a mochetelor folosind aspiratorul de praf; 

  b) dacă este posibil, înainte de începerea operaţiunilor de curăţare se mută mobila de pe mocheta de 

curăţat; dacă nu este posibil se protejează picioarele mobilierului cu folie de aluminiu (pericol de rugină 

şi pete de coroziune); 

c) înainte de şamponare se aspiră foarte bine covorul sau mocheta cu aspiratorul şi se testează rezistenţa 

culorilor materialului într-un loc retras; 

   d) se începe şamponarea mochetei cu mişcări circulare de du-te vino, urmând ca suprapunerea 

suprafeţelor şamponate să se facă în proporţie de 75-80%; 

   e) se aspiră mocheta cu aspiratorul vacuumat sau cu cel de injecţie-extracţie; 

   f) după ce aţi curăţat covorul nu călcaţi pe el până nu este complet uscat. 

 - Curăţarea corpurilor de încălzire şi a grilelor de aspiraţie-ventilaţie folosind detergenţi şi lavete 

corespunzătoare. 

 

OPERAŢIUNI CURĂŢENIE DUPĂ CONSTRUCTOR: 
Se realizeaza imediat dupa terminarea lucrarilor de constructie: - prin curatarea detaliata a suprafetelor, 

atat manual cat si mecanizat – fara deteriorarea acestora.  

 eliminarea surplusul de material (var, ciment, vopsea, adezivi, etc)  

 spalarea geamurilor si indepartare autocolantului de protectie de pe tocurile geamurilor termopan  

 spalarea peretilor placati cu faianta  

 curatarea usilor si a tocariilor acestora  

 curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat  

 curatarea plintelor, a pervazurilor, calorifere, prize, intrerupatoare, etc  

 spalare mecanizata a pardoselilor rezistente la apa (gresie, marmura, linoleum, mozaic)  

 se vor aspira atat peretii cat si pardoselile pentru a se elimina praful  

Astfel locatia va ramane curata, fara urme, si va fi pregatita pentru a fi mobilata. 

-  Măturarea antistatică a suprafeţelor neacoperite (gresie, linoleum, mozaic – acolo unde este cazul 

etc.); 

-  Aspirarea şi curăţarea cu spumă uscată a mochetelor; 

- Spălarea pardoselilor lavabile dure cu detergenţi parfumaţi, adecvaţi tipului de pardoseală; 

- Ştergerea prafului de pe birouri, pervazuri, cu soluţii protectoare antistatice adecvate mobilierului; 

- Curăţarea plintelor,  întrerupătoarelor şi corpurilor de iluminat cu lavete şi cu soluţii specifice; 

- Curăţarea mâinii curente şi a scărilor; 
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- Curăţarea şi spălarea gresiei, faianţei, oglinzilor, etajerelor şi armăturilor din inox din grupurile 

sanitare cu ustensile şi soluţii adecvate; 

- Dezinfectarea şi igienizarea grupurilor sanitare: dezinfectarea vaselor WC şi a lavoarelor, pisoarelor, 

curăţirea de calcar sau pete dificile, parfumarea grupurilor sanitare;  

-  Curăţarea pardoselii, a mobilierului şi a chiuvetelor din bucătărie/oficiu; 

-  Ştergerea uşilor, clanţelor şi a tocurilor din interior cu lavete antistatice; 

- Îndepărtarea pânzelor de praf/păianjen din locuri greu accesibile cu dispozitive adecvate; 

-  Curăţarea suprafeţelor vitrate interioare şi exterioare; 

- Golirea coşurilor de gunoi si  evacuarea gunoiului spre locurile special amenajate. 

 

CURATENIE DE INTRETINERE 

    

 

Consta intr-un ansamblu de operatiuni ce se executa intr-o anumita succesiune si o frecventa dinainte 

stabilita printr-un grafic de lucrari pe baza unui contract (care se stabileste in functie de nevoile 

specifice ale fiecarui beneficiar). 

Conform contractului, anumite operatiuni se executa zilnic, altele se executa periodic prin curatenie 

generala (saptamanal, lunar, trimestrial):  

 zilnic - aspirat mochete si pardoseli, spalat pardoseli dure, sters mobilier cu solutii antistatice, 

curatare aparatura de birou cu solutii specifice, igienizarea grupurilor sanitare, colectarea si 

evacuarea gunoiului si inlocuirea sacilor de plastic, etc; 

 periodic – spalarea mecanizata a mochetelor si a pardoselilor rezisente la apa, spalarea 

geamurilor interioare, a tocariilor, a plintelor, a pervazurilor, a jaluzelelor; stergerea de praf a 

mobilierului cu solutii antistatice, curatarea aparaturilor de birou / electrocasnice, curatarea 

intrerupatoarelor si a prizelor, a lustrelor, stergerea usilor si a tocariilor, spalarea si dezinfectarea 

grupurilor sanitare, evacuarea gunoiului si inlocuirea sacilor de plastic, aerisirea incaperilor. 

SPALAREA MECANIZATA A MOCHETELOR PRIN METODA USCATA 

   

Operatiunea este foarte eficace si da rezultate extraordinare, preintampina aparitia mirosului neplacut, 

revigoreaza si reda culorile initiale, nu necesita mutarea mobilierului iar timpul de uscare este de 

aproximativ 2-3 ore. 

Este recomandata cel putin 1 data pe luna. Se aspira suprafata si se scot petele cu solutii si sprayuri 

specifice murdariilor, apoi se intervine cu monodiscul cu perie si astfel spuma uscata va intra in fibrele 

mochetei fara a le afecta si va scoate nisipul si murdaria existenta in tesatura, la suprafata, care vor fi 

aspirate ulterior. 
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SPALAREA MOCHETELOR PRIN METODA UMEDA (INJECTIE - EXTRACTIE) 

     

Se aspira atent toata suprafata, se elimina petele existente pe covor cu solutii specifice murdariilor, apoi 

se va aplica o solutie speciala cu vermorelul (aceasta va dizolva murdaria din fibrele mochetei fara a le 

afecta), se va freca mocheta cu ergodiscul dotat cu perie pentru mocheta (pentru a omogeniza solutia pe 

toata suprafata) si se va intervenii cu aparatul de injectie-extractie, care va injecta apa in mocheta, pana 

la baza tesaturii si va fi extrasa in acelasi timp. 

Aceasta operatiune va curata mocheta in profunzime si ii va reda aspectul de nou; aplicatia va necesita 

mai mult timp de executie (aprox 3 - 4 ore / 100 mp) si necesita timp de uscare de aproximativ 6 - 8 ore 

(in functie de mocheta si de spatiile de aerisire existente). 

 

CURATAREA SUPRAFETELOR VITRATE 

   

Se executa profesional prin tehnica moderna, modalitatile de curatare se vor efectua in functie de 

suprafete; solutia care este pe baza de alcool si are un miros placut se aplica cu ajutorul unei ustensile 

(spalator) pentru a dizolva murdaria si grasimile existente pe acesta si se vor indeparta cu un teu metalic 

cu banda de cauciuc la care se pot ajusta si prelungitoare - pentru suprafete mai mari - operatiunea este 

rapida si da rezultate extraordinare 

 

CURATAREA MECANIZATA A PARDOSELILOR REZISTENTE LA APA    

 

Operatiunea consta in spalarea mecanizata a pardoselii (marmura, mozaic, gresie, linoleum, pvc, etc); se 

indeparteaza praful si mizeria usoara cu ajutorul unui mop-lamelo sau se aspira - fara a se ridica praful 

in atmosfera - apoi se aplica o solutie (aleasa dupa gradul de murdarie existent) care se va lasa sa 

lucreze 10-15 minute pentru a dizolva grasimile si murdaria existenta in rosturile si porii pardoselii; 

apoi cu ergodiscul dotat cu perie sau pad (rosu, albastru, maro, negru) impreuna cu apa si cu detergent 

se va curata murdaria ce va fi aspirata cu ajutorul aspiratorului de lichid; apoi se va efectua operatiunea 

de limpezire a pardoselii, se va repeta operatiunea cu apa curata si se va aspira din nou, lasand in urma o 

suprafata perfect curata; apoi se va lustrui pardoseala cu ajutorului ergodiscului dotat cu pad alb (fin) ce 

va reda stralucirea pardoselii. 

Se recomanda ca aceasta operatiune sa se efectueze cel putin o data pe luna in conditiile in care este 

intretinuta zilnic – spalat normal – (mop), iar daca pardoseala suporta tratament (polisare, ceruire) sa fie 

aplicat, acest tratament reda un aspect placut, astupa porii si pardoseala va fi mult mai usor de intretinut. 

Igienizarea oricarui spatiu presupune untilizarea unor substante dezinfectante, detergenti pentru 

inlaturarea murdariei sau mirosurilor neplacute, detartranti. 

Substantele utilizate fac parte din diferite clase de compusi chimici: 
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1. acizi: acid fosforic, acid sulfamic; 

2. derivati ai acizilor: acid muriatic,  

3. baze (alcalii); 

4. saruri anorganice sau organice: clorura de sodiu, saruri cuaternare de amoniu, sare de poli-

imino-imido-biguanidina 

5. solventi; 

6. tenioactivi anionici / cationici / nonionici; 

7. inhibitori de coroziune; 

8. clor si clorigene diverse; 

9. alcool etilic, polivinilic; 

10. coloranti; 

11. conservanti; 

12. silicon; 

13. copolimer acrilic fluorurat 

 

  

Acizii: sunt compusi formati din molecule in alcatuirea carora intra unul sau mai multi atomi de 

hidrogen si un radical acid. 

Exemple: acid clorhidric (HCl), acid sufuric (H2SO4), acid fosforic (H3PO4), acid azotic (HNO3). 

 

Baze: sunt composi in alcatuirea carora intra ioni metalici si una sau mai multe grupe hidroxil (oxidtril) 

– OH. 

Exemple: NaOH  

 

Substante tensioactive: substante care au proprietatea de a modifica tensiunea superficiala a lichidelor, 

proprietate concretizata in capacitatea lor de spalare. 

Sunt anionici: CH3 – (CH2)n – CH2 – SO3
-Na+ - ; 

  cationici: CH3 – (CH2)n – CH2 – (CH3)2N – CH3]
+Cl- 

   neionici: R – CH2 – O (CH2 – CH2 O)n – CH2 – CH2 - OH 

Materiile prime din care se fabrica industrial detergentii sunt de origine petrochimica: alcani, alchene si 

alcooli superiori, arene alchilate, etena si oxid de etilena, obtinute de obicei in etapa de prelucrare 

secundara a fractiunilor petroliere. 

 

Solventi: substante capabile sa dizolve substante anorganice sau organice. 

Pot face parte din mai multe categorii de compusi: solventii chimici din industrie, bricolaj si domeniul 

casnic, precum: cleiuri, diluanti pentru adezivi, vopsele si lacuri, benzina, acetona, butilacetatul, 

diclormetanul, hexanul, xilolul, tetraclorura de carbon ("Tetra") si hidrocarburile fluorurate alifatice. 
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Diluantul utilizat de pictori pentru culorile lor contine, de exemplu, toluol. Cloroformul, sau 

triclormetanul, este un solvent cu proprietati narcotizante care produce vapori neinflamabili. 

  

Alcooli: Compusi hidroxilici in care grupa functionala hidroxil (OH) este legata de un atom de carbon 

saturat. Catena de care se leaga gruparea OH poate fi saturata, poate fi partea saturata a unei alchene sau 

catena laterala a unei hidrocarburi aromatice. 

Formula generala: R - OH 

 

Coloranti Colorantii se clasifica tinand cont de doua criterii de clasificare: structura lor chimica si dupa 

proprietatile lor tinctoriale ( comportarea lor fata de fibre). 

Conservanti: au proprietatea de a conserva produsele in care sunt adaugati, fie ca este vorba de produse 

cosmetice, produse alimentare, etc. 

Indiferent de compozitia dezinfectantilor, detergentilor, detartrantilor, etc. trebuie respectate cu strictete 

indicatiile de pe eticheta produsului. Trebuie folosit echipamentul de protectie: manusi de cauciuc, 

sorturi de cauciuc, o incaltaminte adecvata care sa nu permita contactul substantelor cu piele picioarelor, 

ochelari de protectie. 

Produsele de curatenie nu vor fi depozitate la intamplare. Ele trebuie tinute in spatii bine delimitate, 

niciodata alaturi de produsele alimentare (mancare, bauturi – apa, bauturi racoritoare), medicamente.  

Daca accidental se ingereaza aceste substante trebuie consultat de urgenta medicul de specialitate. La 

consult se va prezenta eticheta produsului ingerat pentru ca medicul sa poata lua masurile necesare 

pentru inlaturarea oricarui pericol. 

Daca accidental produsele vin in contact cu pielea (si exista contraindicatii in acest sens) sau ochii, locul 

trebuie spalat din abundenta cu apa potabila, apoi trebuie consultat medicul de specialitate. Deasemenea 

este foarte util ca in aceste cazuri medicul sa cunoasca natura produsului pentru a lua masurile de 

neutralizare.  

 

SUBSTANTE DEZINFECTANTE 

Substante dezinfectante / detartrante / detergenti / substante parfumante 

Substantele dezinfectante sunt acele substante care inlatura agentii patogeni, fungi, au efect 

antibacterian, actioneaza impotriva virusilor si bacteriilor. 

Substantele detartrante dizolva tartrul (depunerile de calcar, laptele de var) de pe obiecte sanitare, 

pardoseli, etc. 
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Detergentii fie ca au capacitate mare de spumare sau nu actioneaza in sensul indepartarii murdariei si a 

mirosurilor neplacute. Acestia contin de regula pe langa substantele tensioactive si substante 

parfumante. 

Dezinfectantii pentru toalete 

Avand in vedere ca toaletele sunt locuri extrem de expuse actiunii microorganismelor. 

Exemple: 

 1. OXA WC Limp. Detergent si dezinfectant pentru toalete 

Descriere produs  
Oxa - WC Limp, este un produs lichid pentru curatare, dezodorizare, dezinfectare, detartrare. Este un 

produs foarte complex, derivat de acid muriatic, cu diverse cloruri, agenti tensioactivi si inhibitori de 

coroziune. 

Este produsul ideal pentru curatarea si intretinerea toaletelor, bazinelor si rezervoarelor de spalare, 

dusurilor, precum si a tuturor suprafetelor din bai si toalete. 

Elimina depozitele de calciu si fier cauzate de picaturile de apa din robineti, racorduri, etc. Elimina 

fungii si resturile de sapun rezidente. Are un miros agreabil. Se aplica ca atare cu peria sau buretele, 

prin frecare, pentru curatarea si dezinfectarea toaletelor. Se clateste apoi repetat cu apa in abundenta. 

Pentru curatarea robinetilor, racordurilor, faiantei, suportilor pentru sapun, etc. se utilizeaza diluat : 1 

parte WC - Limp la 5 parti apa. Pentru indepartarea tartrului in instalatiile noi sau reparate, a fungilor si 

depunerilor de tip muschi din piscine si rezervoare de apa se utilizeaza diluat cu apa 1 : 1. ATENTIE: 

este obligatorie utilizarea de manusi din plastic sau cauciuc. Toate suprafetele tratate trebuiesc clatite 

cu apa din abundenta. Produsul este complet biodegradabil. A se feri de accesul copiilorA se depozita 

in locuri racoroase, uscate, departe de lumina soarelui. 

 

Bacy-San   

Detergent-spray cu functie de dizolvare de mirosuri nedorite si efect antibacterian impotriva 

microorganismelor, bacterilor si virusilor. Economic in utilizare. Poate fi folosit si pe suprafetele 

sensibile. Neutralizeaza si odorizeaza zonele sensibile precum cosurile de gunoi, scurgeri canalizare si 

toalete. 

 

 

 

 

http://www.1001case.ro/Amenajari-Baie-Obiecte_sanitare-OXA_WC_Limp_Detergent_si_dezinfectant_pentru_toalete__p89816.html#%23
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Solutie DETARTRANTA pentru curatat obiecte sanitare din faianta 

Domeniu de utilizare: Curata depunerile din calcar sau ruginà de pe suprafetele obiectelor sanitare 

(lavabouri, bideuri, cazi de baie, chiuvete WC, faiantà, gresie, etc.) dând acestora o stralucire care 

dureaza timp îndelungat. Caracteristici: ASPECT : Lichid transparent (Gel), incolor, spumant, 

DENSITATE (20°C) : 1-1,3g/cmc, PH (20°C) : 1,0 +/- 0,5 Este toxic si coroziv. Ingrediente: 

Tensioactiv anionic, apa, aromatizant, clorura de sodiu. Indicatii de utilizare: Se aplica produsul pe 

locul de curatat si se lasa sa actioneze câteva minute, apoi se spala cu peria si cu apà si se sterge cu o 

cârpà. Daca este cazul, operatia se repeta. Este bine ca produsul sà fie utilizat imediat ce apar petele de 

calcar. Precautii: La aplicarea produsului se vor folosi manusi din cauciuc si se va evita contactul cu 

pielea si cu ochii. In caz de contact, pielea se spala cu apà din abundenta. Produsul nu se aplica pe 

obiecte metalice, cazile de baie metalice emailate, obiectele din plastic. Depozitare: Se pastreaza în 

locuri inaccesibile copiilor.  

Clorom    

clorigene de uz general, eficace contra HIV 1si HIV 2, bacililor: difteric, escherichia coli, 

pseudomonas aeruginosa, candida albicans etc.  

Aspect: Tablete de 3,5 g, efervescente, de culoare alba, cu un miros slab de clor. Compozitie: Diclor-

izocianurat de sodiu, factori de efervescenta. Caracteristici: O tableta elibereaza 1,5 g clor activ prin 

dizolvare in apa. Toxicitate: Principiul activ: diclor-izocianuratul de sodiu, are DL 50=1400 mg/kg . 

Valabilitate: Un an, depozitat in ambalajele originale, la temperaturi intre 10-25 grade Celsius, in 

locuri lipsite de umezeala. Aviz Ministerul Sanatatii  

 

PERFECT NETT + 
Detergent pentru indepartarea ruginei, calcarului, petelor de sapun. Flacon SPRAY 500 ML 

UTILIZARE: Cu flaconul in pozitie verticala, de la o distanta de 20 cm, se sprayeaza suprafata care 

trebuie curatata. Se lasa sa actioneze max. 1 minut si apoi se sterge cu un burete. Se limpezeste totul cu 

multa apa si se sterge cu o carpa uscata. Procesul se poate repeta pana la obtinerea rezultatului dorit. 

INDICATII: Se utilizeaza la curatarea si intretinerea obiectelor sanitare : chiuvete, cabine de dus, cada, 

gresie, faianta, etc. Nu este recomandat pentru : suprafete fierbinti, marmura, email, aluminiu, metale 

zincate, textile, covoare, cupru, alama, linoleum, parchet lacuit,cerat sau vopsit, geamuri mate, cauciuc. 

COMPOZITIE: tensioactiv nonionic < 5%, acid fosforic, acid sulfamic, parfum, apa. PRECAUTII: 

R36-iritant pentru ochi.S2-a nu se lasa la indemana copiilor.S26-in cazul contactului cu ochii, se spala 

imediat cu multa apa si se consulta un specialist. S46-in caz de inghitire se consulta imediat medicul, 

aratandu-i-se eticheta produsului. S37-a se purta manusi corespunzatoare. S46-in caz de inghitire se 

consulta imediat medicul aratandu-i-se eticheta produsului. ATENTIE : Xi – iritant 
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PERFODEZ WC     
Curata si dezinfecteaza toaleta. UTILIZARE : Se indeparteaza capacul vasului de toaleta. Se toarna 

lichidul sub marginea interioara a WC-ului . Se lasa sa actioneze cateva minute sau cateva ore ( functie 

de gradul de murdarire ). Se clateste bine suprafata tratata, apoi se inchide capacul vasului. 

COMPOZITIE : tensioactiv anionic < 5%, acid anorganic, inalbitor pe baza de clor, clorura de sodium, 

parfum, apa. PRECAUTII : R34-provoaca arsuri.R37-iritant pentru sistemul respirator.S1/2-se 

pastreaza incuiat si nu se lasa la indemana copiilor.S23-a nu inspira vaporii.S24/25-evitati contactul cu 

pielea si ochii.S26-in cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un 

specialist. S46-in caz de inghitire se consulta imediat medicul aratandu-i-se eticheta produsului. 

ATENTIE : C – coroziv 

 

Dezinfectanti suprafete 
 

Acry-Clean Detergent-dezinfectant pentru toate suprafetele rezistente la apa. Se foloseste in special la 

dezinfectarea suprafetelor ce intra in contact cu pielea - aparatele de bronzat din solare, sezlongurile si 

aparatele din salile de fitness si de sport. - spectru larg de eficienta impotriva bacterilor, 

microorganismelor grampozitive si negative. - foarte concentrat- economic in utilizare- protejeaza 

materialul- pentru o dezinfectare rapida se poate folosi si concentrat: expertizarea eficientei dupa 30 sec. 

este necesara la germeni patogeni tipici pentru piele. 

 

Bacy-Sept este folosit pentru curatarea si dezinfectarea tuturor suprafetelor rezistente la apa in 

domeniul bucatarilor mari, industriei alimentare, prelucrarii de carne, gastronomiei si azilelor de batrâni, 

 - pentru curatare dezinfectanta si la suprafete incarcate cu grasime sau albumina 

 

Chlory-Sept Dezinfectant economic pe baza de clor. Curata si dezinfecteaza suprafetele. Se aplica 

preponderent in industria alimentara, unde consumurile de dezinfectant sunt foarte mari. - 

compozitie ridicata de clor puternic dezinfectant - potrivit doar pentru suprafete cu continut de alcalii - 

puternic la degresare 

 

ISORAPID® Spray Dezinfectant lichid cu acţiune rapidă, parfumat, gata preparat, fără aldehide, 

utilizat prin pulverizare sau ştergere, destinat dezinfecţiei suprafeţelor, (scaune, măsuţe, chiuvete, bazine 

pedichiură), instrumentar şi accesorii  manichiură/pedichiură/frizerie: forfecuţe pentru pieliţe şi unghii, 

cleşti, brice, pensete, perii, piepteni etc. 

Bactericid inclusiv MRSA, fungicid, tuberculocid Virucid: Hepatita B, Hepatita C, HIV, Adenovirus, 

Coronavirus, Virusul gripei aviare, Polyomavirus. Timp de acţiune: 30 secunde spectru complet. 
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DENTIRO® Wipes Şerveţele impregnate cu soluţie dezinfectantă, fără aldehide, parfumată pentru 

curăţarea suprafeţelor, mobilierului şi instalaţiilor sanitare (scaune, măsuţe, chiuvete, bazine 

pedichiură), instrumentar şi accesorii manichiură/ pedichiură/ frizerie: forfecuţe pentru pieliţe şi unghii, 

cleşti, brice, pensete, perii, piepteni etc. Bactericid, inclusiv MRSA, fungicid, tuberculocid. Virucid: 

Hepatita B, Hepatita C, HIV, Coronavirus (SARS). Timp de acţiune: 30 secunde spectru complet. 

 

OROLIN® OP-Forte AF Dezinfectant concentrat, sub formă lichidă, cu putere mare de curăţare, 

parfumat (parfum de lămâie verde), fără aldehide, destinat curăţării şi dezinfecţiei suprafeţelor, 

pavimentelor (gresie, parchet, linoleum antistatic), pereţilor (faianţă), mobilierului (măsuţe, scaune, 

paturi cosmetică etc.).Bactericid, tuberculocid, fungicidVirucid: Hepatita B, HIV, Virusul gripei 

aviare.Timp de acţiune: 15 - 60 minute. Concentraţie 1% - 10 ml soluţie la 1 litru apă. 7.  

 

OROSEPT® Solution Antiseptic utilizat în etapele efectuării manichiurii, pedichiurii; pentru 

dezinfecţia mâinilor, axilelor, pielii etc. Foarte bună toleranţă a pielii. Conţine substanţe naturale de 

hidratare a pielii.Bactericid, MRSA, tuberculocid fungicid.Virucid: Hepatita B, Hepatita C, HIV, 

Adenovirus, Coronavirus, Virusul gripei aviare, Norovirus. Dezinfecţia igienică a mâinilor: 3 ml în 30 

secunde. 

 

OROLIN® Burbath Dezinfectant sub formă lichidă, gata preparat. Curăţarea şi dezinfecţia se 

realizează prin imersia instrumentarului şi accesorii manichiură/pedichiură/frizerie: forfecuţe pentru 

pieliţe şi unghii, cleşti, brice, pensete, perii, piepteni etc.Foarte mare putere de curăţare. Bactericid, 

fungicid, tuberculocid (M Terrae + M Avium). Virucid: Hepatita B, Hepatita C, HIV, Adenovirus, 

Herpes virus. Timp de acţiune: 30 secunde — 2 minute.  

 

ENDOSPORINE P concentrată – Sterilizant la rece  Soluţie concentrată pentru dezinfecţia şi 

sterilizarea la rece a instrumentarului şi accesoriilor manichiură/ pedichiură/ frizerie: forfecuţe, cleşti, 

cuţitaşe, pile, brice, pensete, perii, piepteni etc. Bactericid, fungicid, tuberculocid, virucid 

sporicid.Concentraţie: 1 parte concentrat + 4 părţi apă = 5 părţi soluţie lucru. Valabilitate 

soluţie de lucru: 30 zile. Timp de acţiune: 60 minute spectru complet. 

 

BACTILYSINE Detergent-dezinfectant concentrat, parfumat, fără aldehide sub formă lichidă, 

destinat curăţării şi dezinfecţiei tuturor suprafeţelor, pavimentelor (gresie, parchet, linoleum antistatic), 

pereţilor (faianţă), mobilierului (măsuţe, scaune, paturi cosmetică). Bactericid, fungicid, 

tuberculocid.Virucid: Hepatita B, HIV. Concentraţie: 0,25% - 20 ml concentrat la 8 litri apă. 1 litru 

concentrat => 400 litri soluţlie de lucru - nu necesită clătire cu apă. Timp de acţiune: 15 minute 

spectru complet. 
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Bionet Dezinfectant de contact pentru dezinfectarea si dezodorizarea suprafetelor Domenii de 

utilizare: Produs BIONET A 15 asigura dezinfectarea si dezodorizarea suprafetelor din salile de 

operatie, salile de sport, salile de asteptare, salile de conferinte, laboratoare etc. Se dezinfecteaza 

perdele, lenjeria, paturile, vesela contaminata din spitale sau alte colectivitati. Cu solutiile obtinute prin 

diluarea BIONETULUI A 15 cu apa se dezinfecteaza suprafetele sau aerul din incaperile contaminate 

prin pulverizare sau aerosolizare. Compozitie: tensioactivi cationici, parfum, alcool, apa.

 Caracteristici: Aspect : lichid limpede; Culoare : incolor; Miros : aromatizat; Densitate (20 grade 

Celsius) : 0,9 - 1,0 g/ml ; pH: 8 +/- 1 Indice de refractie (20 grade Celsius): 1,36 +/- 0,01. Solubil in apa 

si solventi organici polari. Spectru de activitate: Microbicid puternic cu spectru larg de actiune: 

virulicid, bactericid (germeni gram pozitivi si negativi), fungicid si algicid. Eficient fata de virusul 

Herpes Simplex 1 (virus ARN), virusul ECHO 30 (entero - virus ARN), virusul HIV, virusul hepatitei 

B, Mycrobacterium tuberculosis, Candida albi - cans etc. Dozare preconizata - solutia 0.5% de 

BIONET A 15 in apa (50 ml BIONET A 15 in 10 l de apa), are efect virulicid, bactericid, fungicid si 

algicid dupa 15 minute de contact; - solutia 0,25 % de BIONET A 15 in apa (25 ml BIONET A15 in 10 

l de apa) are efect bactericid, fungicid si algicid dupa 15 minute de contact. Informatii ecologice: - 

Grad de biodegradabilitate mai mare de 90%; - Ambalajele sunt reciclabile. Valabilitate: 2 ani, in 

conditii corespunzatoare de stocare Precautii la utilizare - Se va stoca ferit de copii; - In caz de 

patrundere in ochi, se spala imediat cu multa apa; Aviz Ministerul Sanatatii  

 

Desogerm SP Sanidor   Dezinfectant de contact fara aldehide, hidroalcoolizat gata preparat.Aspect: 

Lichid limpede, incolor, cu miros placut. Compozitie: Saruri cuaternare de amoniu, sare de poli-imino-

imido-biguanidina, alcool , parfum, apa. Caracteristici: Bactericid activ contra Staphylococcus 

Aureus, Escherichia Coli, Streptococcus Faecalis, Mycobacterium Smegmatis, Pseudomonas 

Fluorescens, Fungicid activ contra Candida Albicans, Candida Tropicalis, Penicillium, Trycophyton 

Interdigitalis. Virucid activ contra Virus HIV, Hepatita B, Herpes, HSV etc. Este algicid si 

dezodorizant. Indicatii de utilizare: Produsul este gata de utilizat (nu necesita diluare). Se 

recomanda pentru dezinfectarea prin pulverizare a suprafetelor din spatiile medicale, dupa fiecare 

pacient. Consumul mediu: 30-40 ml/mp. Dupa pulverizare, suprafetele se lasa sa se usuce 

liber.Valabilitate: Doi ani, depozitat in ambalajele originale, la temperaturi intre 10-30 grade Celsius. 

Aviz Ministerul Sanatatii  

 

Fast SPRAY SPALARI GRELE - Suprafete emailate  
 

Aspect: lichid limpede, incolor, aromatizat; produsul este gata de utilizare. Compozitie : surfactant 

nonionic, sare cuaternara de amoniu, acid fosforic, aromatizant, apa. Caracteristici: densitate la 20° 

C : 1,0 -1,1 g/cmc, pH ( 20°C): 3 ± 1 Are actiune de degresare, detartrare si dezinfectare a 

suprafetelor.Indicatii de utilizare : Produsul FAST se utilizeaza pentru scoaterea petelor dificile din bai 
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si bucatarii. Se sprayeaza suprafata murdara. Se lasa sa actioneze cateva momente, apoi se clateste cu 

grija. Pentru petele mai vechi, timpul de actionare este de cel putin 10 minute.  

Produsul FAST nu se utilizeaza pe marmura sau pietre naturale. Se va evita contactul prelungit cu 

metalete vopsite si cu placile vitroceramice. Pentru cuvele emailate, se va face inaintea spalarii un test 

pe o suprafata mica. Precautii: Produsul FAST este usor iritant pentru mucoase, ochi si piele. In 

caz de contact frecvent sau prelungit, pot aparea unele iritatii. Pentru persoanele cu piele sensibila se 

recomanda utilizarea sa cu manusi de protectie. La contactul cu pielea se va spala locul atins cu apa din 

abundenta. In cazul aparitiei unor manifestari neplacute, se va solicita consult de specialitate, aratand 

eticheta produsului. La contactul cu ochii se vor spala imediat sub jet de apa, eel putin 15 minute. In 

cazul aparitiei unor manifestari neplacute, se va solicita consult de specialitate. In cazul ingestiei 

accidentale se vor bea 1-2 pahare cu apa sau lapte. Se va solicita consult de specialitate in cazul unor 

manifestari neplacute. Valabilitate : 2 ani, depozitat in ambalajele originale.  

 

Grafinet   Solutie pentru curatat coloranti tip grafiti si alte depuneri rezistente.Domeniu de utilizare: 

Recomandat în special pentru îndepartarea desenelor tip GRAFITI de pe suprafete poroase (marmura, 

granit, gresie, caràmizi, beton, linoleum si alte materiale plastice). De asemeni se pot curàta grasimi, 

uleiuri si alte depuneri rezistente. Caracteristici: Lichid transparent, incolor, PH(20°) : 7,0 +/- 0,5 

Densitate (20°C) : 0,95 +/- 0,05g/Cmc Este un produs toxic si inflamabil. Ingrediente: 

Tensioactivi neionici sub 5%, solventi, apa. Mod de utilizare: Produsul se poate aplica ca atare sau 

diluat cu apa în functie de gradul de murdarie a suprafetelor de curatat. Produsul este aplicat pe 

suprafata murdara cu o pensula sau cu o pompa spray. Se lasa ca produsul sa actioneze câteva minute si 

dupa aceia se sterge suprafata cu o laveta . Daca este necesar se repeta operatiunea. Dupa terminarea 

operatiunii, suprafata se spala cu apa si detergent. Daca desenele GRAFITI sunt foarte vechi, se lasa ca 

produsul sa actioneze câteva minute în plus. In cazul suprafetelor sensibile cum ar fi materialele 

plastice, se încearca mai întîi curatirea unei mici portiuni putin vizibile, pentru a se stabili gradul lor de 

rezistenta si timpul necesar de actionare a solutiei. In functie de situatie, produsul poate fi diluat cu apà 

de la 1:1 pâna la 1:20. Precautii: Produsul GRAFINET ca atare este toxic prin inhalare si iritant in 

contact cu pielea si ochii. Se recomanda ca prestatarii de servicii care utilizeaza acest produs sà poarte 

echipament de protectie (salopete, manusi, ochelari si eventual masca). In caz de contact, pielea se spala 

cu apa multa. Produsul diluat este putin toxic. In zonele unde se utilizeaza produsul GRAFINET, este 

interzis focul deschis, sursele de scântei, sau flamà. Fumatul este interzis. Valabilitate: 2 ani 

conservat în ambalajul de origine.  
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Inoxnet Detergent pentru inox UTILIZARE : Cu flaconul in pozitie verticala, de la o distanta de 20 

cm, se sprayeaza suprafata care trebuie curatata. Se lasa sa actioneze 1-2 minute, se clateste si apoi se 

sterge cu o carpa moale si absorbanta. INDICATII : Se utilizeaza la curatarea si intretinerea 

obiectelor si suprafetelor din inox ( chiuvete, tacamuri, vesela, etc. ), indepartand depunerile de calcar, 

grasimea si murdaria. De asemenea, elimina urmele lasate de picaturile de apa. COMPOZITIE : 

tensioactiv nonionic < 5%, tensioactiv anionic < 5%, acid anorganic, apa. PRECAUTII : 

R36/37/38 – iritant pentru ochi, sistemul respirator si piele. .S2-a nu se lasa la indemana copiilor. S26 – 

in cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist. S28 – dupa 

contactul cu pielea se spala imediat cu multa apa.  ATENTIE : Xi - iritant Valabilitate : 3 ani de la 

data fabricatiei  

 

PERFOGEL Bucatarie GEL curata si dezinfecteaza. Se foloseste nediluat pentru suprafetele mici. 

Se toarna direct pe suprafata, se lasa sa actioneze cel mult un minut, se sterge si se clateste bine. Pentru 

suprafete mari se foloseste o dilutie de 40 ml la 5 litri de apa si nu este necesara clatirea. Pentru a fi 

utilizat la curatarea aragazului, se lasa mai intai sa se raceasca suprafata acestuia. INDICATII : Se 

evita utilizarea acestui produs pe suprafete ce se pot deteriora la contactul cu clorul ( aluminiu, 

linoleum, textile, tapet, lemn, suprafete vopsite/lacuite. COMPOZITIE : tensioactivi anionici 5-15%, 

tensioactivi nonionici < 5%, inalbitor pe baza de clor, alcalii, parfum, colorant, conservant, 

apa.PRECAUTII : R36/37-iritant pentru piele si ochi. S2-a nu se lasa la indemana copiilor.S26-in cazul 

contactului cu ochii se spala imediat cu multa apa si se anunta medicul. S46-in caz de inghitire se 

consulta imediat medicul aratandu-i-se eticheta produsului. Valabilitatea produsului: 5 ani de la 

data fabricatiei ATENTIE : Xi – iritant 

 

Performant D Detergent cu efect dezinfectant pentru suprafete. Aspect: Lichid limpede, vascos, 

spumant, de culoare albastra, cu miros placut. Compozitie: Tensioactivi cationici si nonionici, 

dezinfectanti, parfum, colorant, apa demineralizata. Caracteristici: Densitate: 1-1,1 g/ml; pH:6- 8 

Dubla actiune de spalare si dezinfectare (Bactericid, virucid, fungicid) Indicatii de utilizare: Pentru 

spalarea si dezinfectarea suprafetelor din faianta, gresie, sticla, ciment, marmura, linoleum etc. 

(pardoseli din spatii pentru colectivitati, vesela etc.) se dilueaza 40 ml de PERFORMANT D in 5l de 

apa. Se poate aplica pe suprafete prin pulverizare si prin stergere Pentru spalarea si dezinfectarea 

pubelelor de gunoi, a platformelor de depozitare a acesto- ra, a grupurilor sanitare, bailor etc se dilueaza 

100 ml PERFORMANT D in 5l de apa Valabilitate: Doi ani, depozitat in ambalajele originale, la 

temperaturi intre 10-30 grade Celsius. Aviz Ministerul Sanatatii  

 

 

 

 



   

 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare” 
Contract nr. POCU/298/3/14/121167 

 

                                                                                              

   

 

 

Performant D NS  Detergent lichid nespumant cu efect dezinfectant.Aspect: Lichid limpede, 

incolor, nespumant. Compozitie: Agenti tensioactivi cationici, tensioctivi nonionici, 

dezinfectanti, alcalii, apa demineralizata. Caracteristici: Densitate: 1,00-1,10 g/cmc (20° C); pH: 7±1 

(20° C) Dubla actiune de spalare si dezinfectare. Bactericid, virucid, fungicid, in concentratie de minim 

2500 ppm. Indicatii de utilizare: PERFORMANT D NS este recomandat pentru curatarea si 

dezinfectia suprafetelor din faianta, gresie, sticla, ciment, marmura, linoleum etc. in dilutie de 0,8% (40 

ml la 5 litri de apa). Recomandat pentru curatarea pardoselilor din spatiile pentru colectivitati, a 

obiectelor sanitare etc. Se remarca prin proprietati foarte bune de spalare si spumare redusa, 

concomitent cu o dezinfectie eficienta. Pentru zone cu risc ridicat de contaminare (grupuri sanitare, bai, 

pubele etc) se recomanda o dilutie de 2% (100 ml la 5 l apa). Valabilitate: Un an, depozitat in 

ambalajele originale, la temperaturi intre 10-30 ° Celsius. Aviz Ministerul Sanatatii  

 

Performant Forte  Detergent lichid pentru spalari grele cu efect dezinfectant.Utilizatori: Intreprinderi 

prestatare specializate in curatenie, personal de intretinere. Domeniu de utilizare: Se recomanda 

pentru curatirea suprafetelor din marmura, mozaic, gresie, linoleum, ciment din: birouri, holuri, clinici, 

spitale, scoli, hoteluri, alimentatie, publica, metrou, gari, sali de sport, vestiare etc. Produsul se remarca 

prin puterea de degresare, inmuiere, solubilizare si curatire a suprafetelor foarte murdare. Este eficient 

pentru indepartarea uleiurilor si grasimilor. Nu se recomanda pentru curatirea suprafetelor de lemn, 

parchet sau acoperite cu material textil. Compozitie: tensioactivi cationici, tensioactivi neionici, 

solventi, apa parfum. Caracteristici: Aspect: lichid transparent, incolor, aromatizat. Densitate: (20 

grade Celsius): 0,9 +/- 0,5 g/ml; pH: 8 +/- 1. Spectru activitate: Produsul reprezinta activitate 

bactericida (inclusiv sporicida), fungicida si virucida. Instructiuni de utilizare: Se utilizeaza diluat 

in proportie de 1:1 la 1:20 in apa in functie de gradul de murdarie. Se poate aplica si in concentratie 

standard pe petele dificile sau suprafetele foarte murdare. Mod de spalare: manual sau cu utilaje 

adecvate. Pe linoleum se aplica cu mopul si se lasa 5-10 minute, dupa care se freaca cu o perie dura si se 

da cu aspiratorul de apa si se clateste. Atentie: Inaintea inceperii operatiei de spalare se va verifica 

stabilitatea culorilor pardoselii. Informatii ecologice: Biodegrabilitate mai mare de 90%. Ambalaje 

reciclabile. Precautii de utilizare: Se depoziteaza intr-un loc ferit de accesul copiilor. In caz de contact 

cu ochii sau pielea, acestea se vor spala cu apa din abundenta. Valabilitate: Doi ani, in conditii 

corespunzatoare de depozitare. Aviz Ministerul Sanatatii  

 

Performant G Curata si da stralucire geamurilor Performant "G" este un detergent care degreseaza, 

curatà si dà luciu suprafetelor din geam, ceramica, oglinzi, otel inoxidabil, etc. Se prezinta sub forma de 

spray gata de utilizat Domeniu de aplicare: Performant « G » este un produs detergent care 

degreseaza, curata si da luciu prin pulverizare si stergere cu o carpa moale si uscata, suprafetelor din 

geam, oglinzi, obiecte din ceramica, otel inoxidabil, etc. Compozitie : Tensioactivi anionici , alcool, 
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aromatizant, colorant, apa. Aspect: Lichid transparent, albastru, parfumat. Mod de utilizare : 

PERFORMANT « G » SPRAY gata de utilizat se aplica prin pulverizare pe suprafetele de 

curatat;Depozitare : Se depoziteaza in ambalajele originale, inchise etans, la temperaturi intre 10*C si 

30*C. Termen de valabilitate : Doi ani de la data fabricarii, in conditii corespunzatoare de 

transport si depozitare. Produs avizat de Ministerul Sanatatii si familiei  

 

Performant LPO2 Detergent concentrat cu spumare redusa. Este recomandat pentru curatarea 

suprafetelor rezistente la apa. Domeniul de aplicare: PERFORMANT LP- 02 este recomandat 

pentru curatarea suprafetelor , pardoselilor din marmura, gresie, linoleum, etc., din spatiile pentru 

colectivitati in domeniul institutional, industrial si casnic. Compozitia: Tensioactivi anionici si 

nonionici , alcalii, alcool, aromatizant, conservant, colorant, silicon, apa. Caracteristici: Lichid 

slab opalescent, albastru, aromatizat; densitate : 1-1,1g/cc. Mod de utilizare: Se dilueaza produsul 

PERFORMANT LP- 02 cu apa: 50-100 ml produs/10L apa pentru grad redus de murdarie si 300 ml 

produs / 10L apa pentru grad ridicat de murdarie. Depozitare: Produsul se va depozita in ambalajul 

original, la temperaturi de 5-40 grade Celsius. Termen de valabilitate: Doi ani de la data fabricarii, in 

conditii corespunzatoare de transport si depozitare.  

 

Performant G concentrat Performant "G" este un detergent care degreseaza, curatà si dà luciu 

suprafetelor din geam, ceramica, oglinzi, otel inoxidabil, etc. Se prezinta sub forma de solutie 

concentrata.Domeniu de aplicare: PERFORMANTUL G CONCENTRAT este un produs ideal prin 

raportul calitate- pret pentru a fi utilizat de catre echipe specializate de prestari servicii Compozitie: 

Tensioactivi anionici, solvent, colorant, aromatizant.Caracteristici: Lichid transparent, albastru, 

aromatizat; densitatea: 0,95g/cc. Mod de utilizare: Se dilueaza in proportie de 1L produs/ 18L apa, se 

omogenizeaza bine amestecul si se pulverizeaza pe suprafetele de curatat. Depozitare: Se depoziteaza 

in ambalaje originale, inchise etans, la temperatura de 10-30 grade Celsius.Termen de valabilitate: Doi 

ani de la data fabricarii, in conditii corespunzatoare de transport si depozitare.  

 

Performant M Detergent lichid pentru curatirea mochetei, covoarelor si tapiteriei. Utilizatori: 

Unitatile de curatire, personalul de intretinere. Domeniu de utilizare: Produsul curata complet si in 

profunzime toate tipurile de mocheta, covoare si tapiterii (de mobilier si autoturisme). Se recomanda 

pentru birouri, sali, holuri, hoteluri, restaurante, mijloace de transport etc. Compozitie: tensioactivi 

anionici; tensioactivi neionici; solventi;  parfum; conservant. Caracteristici: Aspect: lichid 

opalescent; Culoare: alba; Miros: aromatizat; Densitate (20 grade Celsius): 0,97 +/- 0,05 g/ml; pH: 7 +/- 

0,5 Are proprietati de spumare echilibrata superfina. Spectru de activitate: Curata eficient toate 

tipurile de mocheta, covoare si tapiterii din lana, bumbac, sau fibre sintetice. Elimina petele de cafea, 

vin, ulei etc. Instructiuni de utilizare: Se dizolva produsul in apa in raportul 1:8 pana la 1:15 ori 

mai mare, functie de gradul de murdarire. Se curata manual sau cu utilaje corespunzatoare. Se aspira 



   

 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare” 
Contract nr. POCU/298/3/14/121167 

 

                                                                                              

   

 

mocheta, se spray-eaza sau se intinde spuma cu un burete pe suprafata de curatat. Se freaca locul 

respectiv dupa care se absoarbe cu aspiratorul. In cazul unor pete recente se absoarbe pata cu un burete 

umed sau cu o carpa curata. Se retin resturile solide. Se acopera uniform cu lichid de curatat si se lasa 1-

5 minute sa actioneze, apoi se sterge cu un burete sau cu o carpa curata. Se perie pentru indreptarea 

fibrelor si se lasa sa se usuce. Dupa uscarea completa se aspira. Atentie: Inainte de intrebuintare se 

verifica rezistenta culorilor, incercand produsul pe o suprafata mica, intr-un loc mai putin vizibil. 

Informatii ecologice: - Biodegradabilitate mai mare de 90%; Ambalaje reciclabile. Valabilitate: 

Doi ani, in conditii corespunzatoare de stocare. Precautii de utilizare: - In caz de contact cu 

ochii se vor spala imediat cu apa multa, cel putin 15 minute. - In caz de ingestie se vor bea 1-2 

pahare cu apa sau lapte. Aviz Ministerul Sanatatii  

 

Performant NS Detergent lichid nespumant pentru suprafete. Aspect: Lichid limpede, culoare 

galbuie, cu spumare redusa. Compozitie: Agenti tensioactivi anionici si neionici , alcalii, apa , 

conservant. Caracteristici: Densitate: 1,00-1,10 g/cmc (20° C); pH: 13±1 (20° C) Indicatii de 

utilizare: Performant NS este recomandat pentru caratarea in domeniul industrial, institutional si casnic. 

Se poate utiliza la spalarea suprafetelor din faianta, gresie, sticla, ciment, marmura, linoleum, otel, 

aluminiu, cauziuc, melamina, textolit, otel vopsit, vinilin, etc. Recomandat pentru curatarea pardoselilor 

din spatiile pentru colectivitati, a obiectelor sanitare, a caroseriilor etc. Se remarca prin proprietati foarte 

bune de spalare, si spumare redusa, aproape inexistenta. Produsul se poate aplica atat manual cat si cu 

echipamente profesionale. Pentru zone foarte murdare se recomanda reducerea dilutiei pentru obtinerea 

unui rezultant bun. Valabilitate: Doi ani, depozitat in ambalajele originale, la temperaturi intre 10-30 

grade° Celsius. Aviz Ministerul Sanatatii  

 

Proclar Curata si protejeaza suprafetele din lemn. Domeniul de aplicare: PROCLAR curata, 

lustruieste si protejeaza mobile. Este recomandat pentru toate tipurile de lemn, precum si pentru 

materiale tartate cu lacuri si vopsele. Compozitia: Tensioactiv nonionic < 5%, alcool, silicon, 

aromatizant, apa. Caracteristici: Lichid opac, alb, aromatizat; densitatea : 0,95 g/cc.   Mod de 

utilizare: Produsul se aplica prin pulverizare de la 20 cm. si apoi se sterge suprafata mobilei cu o carpa 

moale. Depozitare: Depozitare se face in ambalajul original, la temperaturi de 5-30 grade 

Celsius.Termen de valabilitate: Doi ani de la data fabricarii, in conditii corespunzatoare de transport si 

depozitare. 

 

Spray Produs antistatic pentru curatarea si protejarea suprafetelor din plastic , sticla si lemn.  Da 

luciu si frumusete obectelor, elimina orice pata de murdarie 
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Protectin Domeniu de utilizare: Protectia pardoselilor si peretilor din marmura, gresie, mozaic si 

ciment mai ales in spatiile care prezinta un risc mare de murdarie cum ar fi: metroul, garile, holurile 

intreprinderilor si spatiile comerciale, birourile etc.   Usureaza curatarea desenelor de tip grafiti 

Compozitie: Copolimer acrilic fluorurat, alcool polivinilic, apa, parfum. Caracteristici: Lichid 

limpede, usor galbui, cu miros specific. Densitate:1-1,1g/cc;pH:5,5-6,5. Mod de utilizare: Produsul 

PROTECTIN se aplica pe suprafetele de tratat curatate in prealabil cu o perie, cu un rulou sau prin 

pulverizare. Pentru a obtine un efect maxim, se recomanda aplicarea produsului PROTECTIN pana la 

saturarea suportului(produsul nu mai este absorbit). Se vor evita contactul cu ochii si pielea precum si 

ingerarea accidentala Depozitare: Produsul se va depozita in ambalajul original, la temperaturi de 

10-30 grade C. Nu se lasa la indemana copiilor sau in apropierea alimentelor. Valabilitate: Doi ani, in 

conditii corespunzatoare de stocare.  

 

UTILIZAREA UTILAJELOR CU ACTIONARE ELECTRO-MECANICA 

 

Tipuri de utilaje cu actionare electromecanica: aspiratoare de praf, aspiratoare vacuumate pentru praf 

si lichide, ergodiscuri pentru curatarea suprafetelor lavabile moi si tari, automate de curatat pardoseli, 

etc 

Tipuri de operatii de curatire: aspirare uscata sau umeda, curatare cu spuma, curatare umeda, etc. 

spatii de curatat: incinte (resedinte, birouri, sectoare industriale si administrative), vagoane de cale 

ferata, avioane, etc 

Natura murdariei si modalitati de indepartare a acesteia: suprafete lavabile moi (mochete, covoare, 

etc), suprafete lavabile tari (gresie, marmura, pvs, linoleu, etc), pereti interiori 

Tipuri de suprafete de curatat 

Materiale si produse pentru curatat 

Tipuri de spatii de curatat 

Normele de protectia muncii si psi specifice 

 

Tipurile de utilaje cu actionare electromecanica utilizate in operatiile de curatenie sunt ; 

1. aspiratoare pentru praf ; 

2. aspiratoare vacuumate pentru praf si lichide ; 

3. ergodiscuri pentru curatarea suprafetelor lavabile moi si tari ; 

4. automate de curatat pardoselile. 
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Aspiratoare pentru praf  

 Folosirea aspiratorului de praf 

 

Art. 63. Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie dotat cu cordon electric care sa aiba 

conductor nul. 

Art. 64. Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare sau cordonul de alimentare cu 

izolatie deteriorata. 

Art. 65. Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea furtunului, a 

anexelor, si a cordonului de alimentare cu energie electrica; daca se constata defectiuni in functionare, 

se va solicita interventia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic). 

Art. 66. Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o serie de 

dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre firma producatoare. 

Art. 67. Este interzisa utilizarea aspiratorelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau a 

substantelor explozive. 

 

Ideal af fi ca la aspirarea uscata / umeda sa avem  sisteme de aspirare performant. Ultimele generatii de 

aspiratoare pot fi numite “aspiratoare inteligente” datorita performantelor lor. Au filtre inteligente, 

zgomotul in lucru este redus, consumurile energetice scazute, puteri mari de aspirare, etc.                                                  

 

ASPIRARE USCATA 

 - sistem de filtrare inteligent – ECO-FILTRU ; 

 -retine praful, microrganismele,bacteriile,sporii, acarienii, parul animalelor de casa, care produc 

alergii; 

 - are zgomot redus la minim (63 Db); 

 - consum energetic mic – clasa A; - aspira  in spatiile greu accesibile; 

 - putere mare de aspirare. 

  

 ASPIRARE CU SPALARE 

- putere mare de curatare cu consum redus de apa si energie; 

- uscare rapida datorita sistemului de aspirare eficient; 

- performanta de 10 – 12 mp / h;- flux spalare 1l / min; 

- poate fi folosit si pentru curatarea autoturismelor. 
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EXEMPLU: ASPIRATORUL CU APA RAINBOW Bazandu-se pe principiul "praful ud nu zboara" 

aspiratorul cu apa foloseste un sistem unic de filtrare prin apa care, foloseste apa pentru a capta 

murdaria. Aspiratorul cu apa  este un sistem complex de curatare cu filtrare prin apa, care a depasit de 

mult stadiu de simplu aspirator cu spalare.  

 

ACCESORII Power Noole - Battorul Electric Batatorul Electric este o perie rotativa actionata de un 

motor electric, care mareste eficienta de curatare exceptionala a sistemului. Peria care are o miscare de 

rotatie rapida desprinde scamele, atele, parul si murdaria pe care aparatul le aspira cu usurinta in bazinul 

cu apa. Se monteaza repede si inlesneste perierea si curatarea covoarelor, putand curata chiar si covoare 

mai groase, pufoase, scamosate sau aspre. Batatorul Electric complet motorizat este usor de folosit, 

rezistent si usor de transportat. 

 

Rainbowmate Pentru suprafetele greu de curatat cum ar fi scarile, tapiteria scaunelor sau masinii, 

Rainbowmate este o perie antrenata de motor electric pentru a obtine maxima eficienta. Necesita furtun 

electric (livrat cu Batatorul Electric) pentru a putea opera.  

 

AquaMate new edition 2008 Sistemul personal de spalare a covoarelor Functionand in tandem cu 

puterea Sistemului de Curatare Rainbow, Rainbow AquaMate arata si functioneaza ca un spalator de 

covoare profesionist. Folosind puterea Rainbow, peria rotativa AquaMate realizeaza actiunea de spalare 

si clatire din interiorul covorului. Detergentul pentru covoare Rainbow – conceput special pentru 

AquaMate – curata, reconditioneaza si dezodorizeaza, lasand covoarele cu un miros proaspat si curat. 

De asemenea creeaza un strat de protectie împotriva murdariei pentru a asigura o curatenie de durata. 

Minunatul Rainbow AquaMate functioneaza eficace pe toate tipurile de covoare. Si nu uitati de lama 

squeegee detasabila pentru curatarea suprafetelor dure.* Rainbow AquaMate este raapunsul pentru 

spalarea rapida a covoarelor. *A nu se folosi pentru pardoseli din lemn de esenta tare, laminate sau 

marmura Formula de Curatare a Covoarelor AquaMate imbina calitatile de curatare, dezodorizare, 

protejare si reconditionare cu usurinta utilizarii si rezultatele superioare in curatare.  

 

Rainbow Squeegee - Accesoriul pentru gresie, faianta si parchetAccesoriul special pentru gresie, 

faianta si parchet va permite sa curatati in profunzime fara sa va udati pe maini. Ansamblu 

pulverizatorAnsamblul pulverizator Rainbow poate fi atasat la tevi si folosit pentru a stropi cu 

insecticide, solutii impotriva moliilor, s.a.m.d. Se poate folosi cu ingrasaminte lichide sau simplu cu apa 

pentru plante casnice. Pentru a folosi Pulverizatorul, simplu puneti-l pe teava arcuita la maner si 

conectati furtunul la orificiul de evacuare a aerului. ATENTIE! Pulverizatorul Rainbow nu trebuie 

utilizat cu lichide inflamabile. Asigurati-va de respectarea Instructiunilor producatorului cand folositi 

solutii chimice.   

http://www.rainbowromania.ro/2/aspirator-cu-apa/
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Sac pentru aspirarea aerului Dimensiunile acestui practic sac din plastic se adapteaza chiar si la 

pernele mai mari. Introduceti perna in sacul pentru aspirarea aerului. Cu accesoriul pentru tapiterie 

conectat la capatul manerului, strangeti sacul in jurul manerului si scoateti aerul imbacsit si prafuit 

al pernei. Fara a scoate punga de pe maner, scoateti rapid capacelul de evacuare si conectati 

furtunul la orificiul de evacuare a aerului de pe Rainbow in asa fel incat sa "umpleti" din nou perna 

dumneavoastra cu aer curat si parfumat.  

Bazin de 3,78 Litri Bazinul Rainbow de 3,78 litri este disponibil pentru operatiuni 'mari" de 

curatenie. Bazinul de apa se aseaza pe suportul cu rotite Rainbow si se dubleaza capacitatea de 

curatare a sistemului Rainbow. Este ideal pentru case mari si operatiuni de curatare de "mari 

proportii".   

Masini spalat – aspirat Folosite in domeniul curateniei in spatii mari (gari, hipermarketuri, etc.) si 

medii.   

 

Ergodiscuri pentru curatarea supravetelor lavabile tari si moi 

TKI – Mo   noDisErdsicrri 
Ergodiscurile pot fi adaptate la majoritatea sarcinilor de curatenie: 

• decapare  

• curatare  

• lustruire  

• metoda de pulverizare  

• intretinere si polisare parchete  

• cristalizare  

• samponare uscata si umeda 

• polisare cu diamante  

 

 

 

 


