Anexa nr.1
Domenii ale achiziŃiilor publice – 2007
Nr.
crt.

1

2

3

4
5

Felul achiziŃiei
Materiale de construcŃii necesare lucrărilor executate
în regie proprie (ceramice, metalice, lemnoase, mat.
plastic, sticlă)
Adezivi, vopsele, lacuri, coloranŃi
Oxigen tehnic, gaze de laborator, combustibili şi
produse petroliere
Materiale destinate prevenirii şi stingerii incendiilor
Lacăte, broaşte, yale, încuietoare, zăvoare, chei,
cremoane, balamale
Servicii de transporturi speciale
Materiale pentru instalaŃii electrice, corpuri de
iluminat, surse de curent electric
Materiale pentru instalaŃii sanitare şi termice
Materiale pentru reŃele de comunicaŃii – D.C.D.
(inclusiv telefoane)
Scule, unelte şi dispozitive diverse, cu acŃionare
electrică sau manuală şi consumabile pentru acestea
(lame, pânze, discuri, cuŃite etc.)
Tehnica de calcul (servere, laptop, notebook, desktop,
iPod etc.) şi tehnică pentru D.C.D.
Echipamente audio-video (inclusiv videoproiectoare),
instalaŃii de sonorizare şi instalaŃii de supraveghere
(inclusiv interfoane şi cartele pentru acestea)
Softuri specializate pentru tehnica de calcul şi
aparatura computerizată
Service post-garanŃie pentru tehnica de calcul
Aparate, instalaŃii, instrumente, dispozitive etc.
destinate dotării laboratoarelor şi platformelor de
cercetare şi didactice
Utilaje pentru cămine/cantine
Maşini specializate destinate Editurii UAIC
Autovehicule, remorci, alte mijloace de ridicat şi
transportat
Copiatoare, imprimante, multifuncŃionale, faxuri şi
scannere
Aparate electrice de uz gospodăresc şi consumabile
pentru acestea (frigidere, congelatoare, combine
frigorifice, aragaze, plite, aspiratoare, maşini de spălat,
uscătoare, fiare de călcat, calorifere electrice,
aeroterme etc.)
Consumabile pentru copiatoare, imprimante, faxuri şi
maşinile tipografice
Service post-garanŃie pentru copiatoare, imprimante
Servicii de publicitate

Executant

AGAPI Răducu
Iulian

ing.COPCEA Cătălin

ec.ERBICEANU
Alexandru

ing.ALEXOAEI
Gabriela

ec.MIHOC Ramona

10

Inventar specific preparării şi servirii hranei în cantine
(oale, cratiŃe, veselă, tacâmuri etc.)
Echipament de protecŃie şi de lucru
Articole textile destinate dotării căminelor şi
cantinelor (inclusiv saltele, covoare, mochete, perdele,
jaluzele)
Produse destinate igienei şi întreŃinerii curăŃeniei
Articole de birotică şi papetărie
Hârtie şi cartoane pentru Editura UAIC
Formulare diverse cu regim special
Produse personalizate prin imprimare de texte,
imagini, sigle şi produse de reprezentare în relaŃiile
internaŃionale ale UAIC
Servicii de legătorie şi arhivare
CărŃi tipărite, româneşti şi străine
Abonamente la presă, publicaŃii şi on-line
Servicii de editare, tipărire, multiplicare şi imprimare
executate de terŃi. Realizarea de ştampile
Tipărituri realizate la Editura UAIC
Filme fotografice, developarea lor
Echipamente şi materiale sportive
SubstanŃe chimice şi reactivide laborator
Medicamente şi materiale pentru dotarea punctelor
(truselor) de prim ajutor
Furaje pentru hrana animalelor de muncă, a celor de
laborator şi a peştilor
SemimŃe, răsaduri, butaşi, plante şi arbuşti
Produse pentru dezinsecŃie, deratizare, desinfecŃie
(toxice)
Mobilier, diverse elemente de mobilier, scaune
RelaŃia cu SEAP
RelaŃia cu DirecŃia Regională Vamală
Întocmirea şi actualizarea Planului AchiziŃiilor Publice

ing.BRIGHIU
Daniela

ec.CREłU Gabriela

ing.HRIłCU Carmen

Ch.ŞERBAN Adina
(Înlocuitor)

ing.NISTOR Petru

Nota: Eventualele modificări ce pot surveni în cursul anului 2007 vă vor fi aduse la cunoştinŃă în
timp util prin grija Compartimentului AchiziŃii Publice

