
  

     Biroul Achizitii Publice,  

      fax 0232/20 1148 

 

  

Domeniu Reponsabil achiziție  

-Tehnică de calcul, componente pentru 

tehnica de calcul, periferice şi 

consumabile pentru aceasta,  cabluri de 

conexiune 

-Echipamente pentru reţele de date 

-Soft-uri specializate, domain name-uri, 

mentenanţă pentru software 

- Service echipamente IT 

Ec. Cosmin 

UNGUREANU 

cosmin.ungureanu@uaic.ro 

0232/201039 

-Echipamente destinate dotării 

laboratoarelor didactice şi de cercetare 

- Servicii de pază 

- Software ştiinţific 

Ing. Cristina LUPU cristina.lupu@uaic.ro 

0232/201139 

-Reactivi şi substanţe chimice pentru 

laboratoare 

-Servicii neutralizare/eliminare deşeuri 

-Servicii de purificare a apei 

-Alimente  

Fiz. Ramona 

CREANGĂ 

ramona.creanga@uaic.ro 

0232/201139 

-Imprimante, fotocopiatoare şi 

consumabile pentru acestea, scannere, 

multifuncţionale 

-Aparatură audio-video şi consumabile 

pentru aceasta, ecrane de proiecţie, 

telefoane, fax-uri 

-Dispozitive de supraveghere, acces, 

control, alarmare 

-Maşini specializate destinate Editurii 

Universităţii 

-Servicii financiare, bancare  

-Servicii de editare, tipărire, 

tehnoredactare, multiplicare 

-Cărţi şi publicaţii diverse, inclusiv 

baze de date electronice, abonamente 

- Service copiatoare, multifuncţionale, 

imprimante şi faxuri 

Ec. Marius JECHEL marius.jechel@uaic.ro 

0232/201039 

-Insecticide, pesticide, fungicide, 

erbicide, îngrăşăminte chimice 

-Produse pentru igienă şi curăţenie 

-Articole din materiale texile, inclusiv 

jaluzele  

-Echipament de lucru şi echipament de 

protecţie 

-Inventar specific prepararii şi servirii 

hranei în cantine, recipienţi de 

depozitare, diverse articole de menaj 

-Echipamente şi materiale destinate 

prevenirii şi stingerii incendiilor 

-Furaje diverse, seminţe, răsaduri, 

plante 

-Servicii de reparatii jaluzele verticale, 

servicii de curatat covoare si mochete, 

-Materiale antiderapante 

Ing. Daniela 

BRIGHIU 

daniela.brighiu@uaic.ro 

0232/201147 
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-Medicamente de uz uman şi veterinar 

şi materiale sanitare 

-Materiale de construcţii, electrice şi 

sanitare necesare lucrărilor efectuate în 

regie proprie 

-Combustibili solizi, combustibili 

lichizi şi derivate din petrol 

-Gaze tehnice şi gaze rare pentru 

laboratoare, inclusiv chirii butelii gaze 

-Surse de alimentare şi surse de 

protecţie pentru tehnica de calcul şi 

aparatură diversă 

Ing. Petru NISTOR aprovinv@uaic.ro 

0232/201147 

-Produse din hârtie cu destinaţii diverse 

-Produse de birotică şi papetărie 

-Formulare tipizate, inclusiv cele cu 

regim special, stampile 

-CD-uri, DVD-uri 

-Servicii de traducere,  

-Servicii de legătorie şi arhivare 

- Produse  informative şi de promovare 

(inclusiv inscripţionare) 

Ec. Gabriela CREŢU gabriela.cretu@uaic.ro 

0232/201147  

 

- Servicii de audit financiar-contabil şi 

audit tehnic 

- Servicii  de consultanţă etc. 

- Servicii de asigurări bunuri şi 

persoane 

- Servicii pentru organizare de 

evenimente 

- Servicii de publicitate şi promovare 

- Servicii de  transport aerian 

- Servicii notariale 

- Servicii poştale şi de curierat 

Jr. Dan ŢVETCU dan.tvetcu@uaic.ro 

0232/201102 int 2487 

- Aparate electrocasnice (aparate aer 

condiţionat,    ventilatoare, aspiratoare, 

hote, maşini de gătit, cuptoare cu 

microunde, filtre  cafea, încălzitoare de 

apă, radiatoare electrice, frigidere şi 

congelatoare, fiare de călcat masini de 

spălat,etc.)  

-Mobilier din lemn şi mobilier metalic 

cu întrebuinţări diverse 

-Mobilier de laborator 

 - Case marcat, maşini numărat bani 

 - Echipamente şi materiale sportive 

 - Servicii medicale 

 - Maşini, scule, unelte şi dispozitive 

diverse cu acţionare electrică sau 

manuală şi consumabile pentru acestea 

 - Generatoare electrice 

 - Autovehicule, tractoare, remorci 

 - Servicii de testare şi analize tehnice 

 - Servicii de proiectare 

 - Servicii de  autorizare, studii de 

impact, studii de fezabilitate 

Ing. Mihai 

IVĂNESCU  

mihai.ivanescu@uaic.ro 

0232/201039 
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