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Domeniul de responsabilitate privind urmărirea derulării contractelor 
Persoana responsabilă 

 
Reactivi chimici şi materiale pentru laboratoare 

Adina Serban 
adina.serban 

@uaic.ro 

Aparate, instalaţii, dispozitive, utilaje etc. de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar destinate dotării laboratoarelor didactice 

Publicaţii periodice 

Servicii de publicitate 

Servicii organizare conferinte 

Servicii realizare web-site 

Servicii de audit financiar 

Alimente 

Echipamente şi materiale sportive 

Servicii supraveghere/monitorizare casierii +transport valori 

Servicii deratizare 

Combustibili lichizi şi derivate din petrol 

Tehnică de calcul 

Lorina Scripcariu 

 

lorina.scripcariu

@uaic.ro 

Consumabile pentru imprimante si copiatoare 

Gaze tehnice şi gaze rare pentru laboratoare 

Materiale de construcţii, electrice şi sanitare necesare lucrărilor efectuate în regie 

proprie 

Mobilier din lemn şi mobilier metalic cu întrebuinţări diverse 

Surse de alimentare şi protecţie pentru tehnica de calcul şi aparatură diversă 

Autovehicule, instalaţii şi utilaje  specializate pentru operaţiuni diverse 

Combustibili solizi  

Editura (referatele destinate editurii) 

Diana Popa 
diana.popa 

@uaic.ro 

Imprimante, copiatoare scannere, multifuncţionale 

Aparatură audio-video şi consumabile pentru aceasta, ecrane de proiecţie 

Aparate electrocasnice cu utilizări domestice (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 etc.) 

Produse din hârtie cu destinaţii diverse 

Produse de birotică şi papetărie, ștampile 

Cărţi 

Medicamente de uz uman şi veterinar şi materiale sanitare 

Materiale publicitare, inscripţionări 

Carmen Hritcu 
carmen.hritcu 

@uaic.ro 

Servicii de tipărire, multiplicare, legătorie şi arhivare  

Formulare tipizate, inclusiv cele cu regim special 

Soft-uri specializate, baze de date electronice, domain name-uri, 

Piese de schimb, periferice şi consumabile pentru tehnica de calcul (tastaturi, mouse, 

D.V.D.-uri, C.D.-uri, dischete, cabluri de conexiune) 

Asigurări 

Maşini specializate destinate Editurii Universităţii 

Insecticide, pesticide, fungicide, îngrăşăminte chimice 

Furaje diverse, seminţe, răsaduri, plante 

Produse pentru igienă şi curăţenie 

Echipament de lucru şi echipament de protecţie 

Inventar specific prepararii şi servirii hranei în cantine, recipienţi de depozitare 

Articole din materiale texile   

Dispozitive de supraveghere, acces, control, alarmare 

Materiale destinate prevenirii şi stingerii incendiilor 


