
rev. 1

 Valoarea 

estimată 

 Lei, fără TVA 

COMBUSTIBILI LICHIZI, GAZOSI, SOLIZI SI ULEIURI

09130000-9  - 

Petrol si produse 

distilate (Rev.2)  

Contract Motorină EFIX Diesel 51=cantitate maximă 

5.200 litri și Benzină fără plumb EFIX 98=cantitate 

maximă 1.800 litri

09134200-9; 

09132100-4
      43,000.00 

venituri 

proprii
noiembrie decembrie

Lemn de foc 03413000-8            450.00 
venituri 

proprii
februarie martie

ulei motor 4T (0.6l) 09134100-8            120.00 
venituri 

proprii
martie martie

PRODUSE ȘI MATERIALE DE/PENTRU CONSTRUCȚII, 

FINISARE

44100000-1  - 

Materiale de 

constructii si 

articole conexe 

(Rev.2)

profil aluminiu cu banda antiderapanta pentru 

treapta, 2 buc x 2,7m
44334000-0            160.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

placi tavan casetat gips caron 44171000-9         1,140.00 
venituri 

proprii
martie martie

Aracet pentru lemn - 4l
24911200-5 

Adezivi (Rev.2)
           104.00 

venituri 

proprii
martie martie

Var calcic hidratat 44192000-2               48.00 
venituri 

proprii
martie martie

CONTRACT Materiale de constructii 44100000-1         7,000.00 
venituri 

proprii
februarie aprilie

SCULE DE MANA, PRODUSE SI MATERIALE DE 

LACATUSERIE, FERONERIE, 

44316500-3  - 

Lacatusarie 

(Rev.2)   

44511000-5  - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

CONTRACT Materiale de lacatuserie 44316500-3       11,500.00 
venituri 

proprii
mai iulie

lopata pentru zapada din polipropilena coada lemn -

12 buc; lopata dreptunghiulara cu bordura -10 buc 
44511120-2            572.00 

venituri 

proprii

decembrie 

2018
ianuarie 

PRODUSE ȘI MATERIALE SANITARE     

CONTRACT Materiale sanitare 44411000-4       25,300.00 
venituri 

proprii
mai iunie

ANEXĂ 2 LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE_ACHIZIȚII DIRECTE 2019

la 30.03.2019

Obiectul achiziției directe Cod CPV 
Sursa de 

finanțare

Data 

estimată 

pentru 

inițiere

Data 

estimată 

pentru 

finalizare



MATERIALE SI PRODUSE DE CURATENIE SI 

INTRETINERE

alcool sanitar, 70%, 5 litri 33696300-8               70.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

Contract/contracte Produse si materiale de 

curatenie
39831240-0       78,000.00 

venituri 

proprii
martie aprilie

PRODUSE ȘI MATERIALE TEXTILE

Jaluzele tip rolete, sala P007 + P012 39515410-2         3,590.00 
venituri 

proprii
martie martie

APARATE, ARTICOLE ȘI ACCESORII ELECTRICE 

Camera termoviziune 31220000-4         4,500.00 
venituri 

proprii

decembrie 

2018
ianuarie

lampa semnalizare trifazata+buton modular cu 

revenire
31220000-4            330.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Pachet materiale electrice 31220000-4            700.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

aparat aer conditionat 24000 BTU tip inverter 39717200-3         4,242.50 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Materiale de protectie cabluri electrice sala E203 

(canaleta, copex ignifug, dibluri universale, reglete, 

banda izolatoare)

31680000-6            200.00 
venituri 

proprii
ianuarie februarie

UPS, 2 buc 31682530-4         1,000.00 
venituri 

proprii
martie aprilie

CONTRACT Materiale electrice 31681000-3         8,340.00 
venituri 

proprii
aprilie iunie

MASINI SI UTILAJE /aparate de uz casnic

43300000-6 - 

Masini si 

echipament de 

constructii 

Masina de spalat rufe LG 39713210-8         1,400.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

Uscator de rufe Whirpool 39713210-8         1,900.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

uscator maini 1500W 39712300-9            400.00 
venituri 

proprii
martie martie

motopompa  Honda 4 CP 42122100-1         1,700.00 
venituri 

proprii
martie martie

PRODUSE ALIMENTARE ȘI DE PROTOCOL

15800000-6  - 

Diverse produse 

alimentare 

(Rev.2) 

produse de panificatie 15811000-6         2,800.00 
venituri 

proprii
ianuarie decembrie

diverse produse alimentare 15800000-6       52,200.00 
venituri 

proprii
ianuarie decembrie

ARTICOLE DE CATERING

39222000-4  - 

Articole de 

catering 

pahare de unica folosinta, palete plastic, servetele 

de masa
        1,000.00 

venituri 

proprii
ianuarie decembrie



ECHIPAMENTE PENTRU PROTECȚIE SI PSI

18143000-3  - 

Echipamente de 

protectie (Rev.2) 

Contract Echipamente pentru protectia muncii         6,000.00 
venituri 

proprii
septembrie octombrie

mocheta antiderapanta cu margine cauciuc 11mm, 

10.20 ml
39531000-3         5,865.00 

venituri 

proprii

decembrie 

2018
ianuarie 

4 stalpi delimitare spatii + 20 m snur
34942100-3 Stalpi 

indicatori (Rev.2)
           600.00 

venituri 

proprii
martie martie

ARTICOLE SPORTIVE

Tricouri bleumarin, bumbac, inscriptionate, 100 buc
18331000-8 

_Tricouri
        3,600.00 

venituri 

proprii
ianuarie februarie

CĂRȚI, ZIARE, JURNALE, JURNALE DE PRACTICA 

(LOGBOOK-uri) ȘI ABONAMENTE

22100000-1  -  

Carti, brosuri si 

pliante tiparite 

(Rev.2)                                 

22200000-2  -  

Ziare, reviste 

specializate, 

periodice si 

reviste (Rev.2)

NI DP Logbook - cursuri DP induction; 20 buc 22100000-1 8400.00
venituri 

proprii
februarie februarie

NI Logbook - cursuri DP induction; 20 buc 22100000-1 8400.00
venituri 

proprii
martie martie

IMCA Logbook - cursuri DPMaintenance; 20 buc 22100000-1 5500.00
venituri 

proprii
martie martie

Pachet abonamente la ziarele Cuget Liber, Telegraf, 

Adevărul, Evenimentul Zilei, România Liberă, Ziarul 

Financiar, Revista Capital

22200000-2 3805.00
venituri 

proprii
decembrie decembrie

FOTOGRAFII, PRODUSE IMPRIMATE (placute, 

stampile, insigne, tricouri, semne de circulatie, 

prese), MATERIALE PUBLICITARE; SERVICII DE 

MULTIPLICARE, PRINTARE

placheta aniversara centenar Colegiul National 

Mihai Eminescu
39298700-4            700.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

placheta aniversara centenar Aurel Vlaicu din Arad 39298700-4            750.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

multiplicare planse format A0-5 buc si A2-16 buc 79811000-2            290.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

stampila "Vizat pentru control financiar preventiv" 30192153-8               80.00 
venituri 

proprii
februarie februarie



LOT 1-Mape de prezentare personalizate (70 buc) si 

Diplome personalizate (100 buc)-Concurs SOS 

Natura

39294100-0            210.00 
venituri 

proprii
martie martie

SERVICII TIPOGRAFICE

servicii legatorie carti (printare coperti, brosare si 

taiere, lipire cu termoclei), 50 ex, 201 pag/ex, 

format B5

79821000-5            227.50 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

servicii legatorie Analele UMC(printare coperti, 

brosare si taiere, lipire cu termoclei), 76 ex, format 

A4, hartie 90 g

79821000-5            220.40 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

servicii legatorie Ghid Matematica (printare coperti, 

brosare si taiere, lipire cu termoclei), 200 ex, format 

A5, hartie 80 g

79821000-5            910.00 
venituri 

proprii
ianuarie februarie

Servicii de editare a publicaţie “Tomisul Cultural”, 

aflată sub egida Universităţii Maritime din 

Constanţa - Editura Nautica-2 editii a 200 

exemplare/editie

79970000-4         5,000.00 
venituri 

proprii
februarie martie

ASIGURARI, VINIETE DE AUTOMOBILE ȘI PERMISE 

AUTO

66510000-8 - 

Servicii de 

asigurare (Rev.2)

4 viniete de automobile (CT 09, 10, 11,12 UMC) - 12 

luni,  19.01.2019-18.01.2020
22453000-0         3,330.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

asigurare medicala de calatorie la Istanbul 66510000-8               45.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

permise de intrare in port, 11 buc 22456000-1            270.00 
venituri 

proprii
martie martie

Casco autobuz CT09UMC, incepand cu 01.03.19 66514110-0         5,000.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

rovinieta CT08WUS 12 luni, incepand cu 19.03.19 22453000-0            135.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

asigurare medicala de calatorie Londra, 7 zile 66512220-0               30.00 
venituri 

proprii
martie martie

asigurare medicala de calatorie Tokyo, 19-26 aprilie 

2019
66512220-0            100.00 

venituri 

proprii
martie martie

servicii de asigurare RCA si CASCO 66516100-1       13,750.00 
venituri 

proprii
octombrie decembrie

REVIZII, REPARATII, VERIFICARI MASINI, 

DESCARCARE TAHOGRAF
22456000-1



Revizie tehnica periodica 5 autovehicule: Renault 

Megane (CT08WUS); Autobuz Isuzu (CT09UMC); 

Dacia Duster (CT10UMC); Dacia Logan Van 

(CT11UMC); Volkswagen Caravelle (CT12UMC)    

71631200-2 

Servicii de 

inspectie tehnica 

a automobilelor

      13,200.00 
venituri 

proprii
aprilie mai

ITP autobuz ISUZU CT 09 UMC 71631200-2            500.00 
venituri 

proprii
mai iunie

descarcare memorie tahograf digital si card sofer 

pentru 2019

50100000-6 

Servicii de 

reparare si de 

intretinere a 

vehiculelor si a 

echipamentelor 

aferente si servicii 

conexe (Rev.2)

           560.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

HARTIE, ARTICOLE DE BIROTICA SI PAPETARIE

CONTRACT Hârtie, articole de birotică și papetărie 

CPV obiecte 

principale 

30197640-4-

Hartie 

autocopianta sau 

alte tipuri de 

hartie copianta 

(Rev.2)

      30,300.00 
venituri 

proprii
martie aprilie

Ecusoane 100 buc, pix fara mecanism 70 buc, Hartie 

A4, 3 topuri-Concurs SOS Natura
 30190000-7            120.00 

venituri 

proprii
martie martie

hartie fotografica pentru imprimanta cu jet 30197640-4            100.00 
venituri 

proprii
martie aprilie

legitimații de student pentru transport feroviar și cu 

metroul
22458000-5            440.00 

venituri 

proprii
septembrie septembrie

distrugator documente A4, 1 buc 30191400-8            250.00 
venituri 

proprii
martie aprilie

tabla magnetica 120x180 cm, P007 30195900-1            300.00 
venituri 

proprii
martie martie

COMPUTERE, TV, VIDEOPROIECTOARE

TV diagonala 164 cm LG Smart TV 65UK6470PLC, 

sala P007

32324000-0 

Televizoare 

(Rev.2)

        2,773.00 
venituri 

proprii
martie martie

PIESE ȘI ACCESORII PENTRU COMPUTERE, RETELE ȘI 

VIDEOPROIECTOARE

30237000-9  -  

Piese si accesorii 

pentru 

computere 

(Rev.2)

acumulatori 12V/7.2 Ah pentru UPS 31431000-6            960.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie



Stick de memorie 64 GB 30234600-4         2,145.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Hard extern 2 TB 30233132-5         3,850.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Memorie RAM laptop  DDRL, 8 GB 30236110-6            500.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

placa de retea 30237135-4               50.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

mouse wireless 30237410-6            100.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

placa de retea wi-fi 30237135-4            230.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

SSD, 500GB, SATA 3, 2.5 inch-1 buc 30233180-6            380.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

SSD, 500GB, SATA 3, 2.5 inch-1 buc 30233180-6            380.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

monitoare diagonala 19"-11 buc

30231000-7; 

32342100-3 Casti 

(Rev.2)

        6,300.00 
venituri 

proprii
februarie martie

casca audio Peltor Mt7H79A- 5 buc 32342100-3         7,605.00 
venituri 

proprii
martie martie

monitoare, 2 buc 30231000-7         1,000.00 
venituri 

proprii
martie aprilie

HDD extern, 1 buc 30233132-5            350.00 
venituri 

proprii
martie aprilie

IMPRIMANTE, MULTIFUNCTIONALE, MASINI 

BIGUIT

multifunctionala HP Color LaserJet Pro MFP 

M477fdw
30121100-4         1,680.00 

venituri 

proprii
februarie februarie

multifunctionala HP Color LaserJet Pro MFP 

M477fdw
30232150-0         1,680.00 

venituri 

proprii
februarie februarie

PIESE ȘI ACCESORII PENTRU IMPRIMANTE SI 

MULTIFUNCTIONALE

30125000-1  -  

Piese si accesorii 

pentru 

fotocopiatoare 

(Rev.2)

Kit de transfer CB 463A pentru HP Color Laser Jet 

CM6040f MFP, 1 buc
30125000-1            966.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie 

Accesoriu fax pentru HP MFP M775 (CC487A), 1 buc 30125000-1         1,460.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie 

Konica Minolta DR-512K (DR512K/A2XN0RD) 

cilindru (drum) negru original pt Bizhub C224E, 1 

buc

30125000-1            500.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie 

waste toner box A4NNWY1 pt Konica Minolta 

Bizhub C224e
30125000-1            160.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Image Unit Drum Oki MC562W 30125000-1            630.00 
venituri 

proprii
martie martie

unitati de imagine, 6 buc; cilindru, 4 buc; waste 

toner, 4 buc
30125000-1         8,500.00 

venituri 

proprii
martie decembrie



CARTUSE DE TONER SI CERNEALA

set tonere color pt HP 700 mfp M775, 6 bucati 30125100-2         8,000.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Contract Cartușe și tonere pentru imprimante, 

copiatoare și multifuncționale
30125100-2     113,490.00 

venituri 

proprii
martie mai

Set cartuse imprimanta Epson L455 30192113-6            137.00 
venituri 

proprii
martie martie

CERNEALA ȘI MATERIALE PENTRU TIPOGRAFIE 

22610000-9 - 

Cerneala 

tipografica 

(Rev.2)

cerneala Riso HC 5500, 5 kg

22610000-9 

Cerneala 

tipografica 

(Rev.2)

        7,000.00 
venituri 

proprii
martie decembrie

PACHETE SOFTWARE EDUCATIONALE

Upgrade si mentenanta anuala License OCTOPUS-

Office 6 01.02.2019-31.01.2020
48190000-6         2,628.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Contract Upgrade si suport tehnic anual pentru 

licenta academica ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD (5 tasks)

48190000-6       25,000.00 
venituri 

proprii
octombrie noiembrie

Contract Software pentru sisteme de operare și 

licente
48190000-6       58,000.00 

venituri 

proprii
decembrie decembrie

REACTIVI CHIMICI 33696300-8

clorura de calciu tehnica 400 kg 24312120-1            760.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

PRODUSE AGROCHIMICE SI DE SILVICULTURA, 

ARANJAMENTE FLORALE

24450000-3 - 

Produse 

agrochimice 

(Rev.2)

Coroana flori naturale 03121210-0            285.00 
venituri 

proprii
martie martie

MOBILIER; ACCESORII PENTRU MOBILIER; 

MATERIALE SI SERVICII RECONDITIONARE 

MOBILIER

Corp imprimanta 620x604x700mm, culoare MAR 

LUGARNO KR 1

39122100-4 

Dulapuri (Rev.2)
           580.00 

venituri 

proprii
februarie martie

Corp mobil 400x400x599mm, culoare CIRES
39122100-4 

Dulapuri (Rev.2)
           500.00 

venituri 

proprii
februarie martie

TAXE

79941000-2 - 

Servicii de taxare 

(Rev.2)  obiecte 

principale 



taxa membru IMCA 01.01.2019-31.12.2019 79941000-2       10,903.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Taxa evaluare dosar DOATAP-Autoritatea Elena de 

recunostere si echivalare a diplomelor
79941000-2         4,765.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

cotizatie membru asociatia CLDR anul 2018 79941000-2         2,000.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

redeventa 10.01.19 cf contract 6657/05.06.92 79941000-2                 2.76 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

redeventa trim IV/2018 79941000-2         7,027.80 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

taxa OCPI - extras carte funciara SC, extras plan 

cadastral BN
79941000-2               40.00 

venituri 

proprii
februarie februarie

Taxa supraveghere si monitorizare anuala cursuri 

organizate de un furnizor de educatie, de formare 

profesionala sau de perfectionare OMT 444/2018 

art 26

79941000-2       11,413.20 
venituri 

proprii
februarie februarie

cotizatie membru asociatia CLDR anul 2019 79941000-2         2,000.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

cotizatie aferenta anului 2019 conform statutului 

privind funcționarea consiliului național al rectorilor, 

actualizat 2013

79941000-2         5,000.00 
venituri 

proprii
martie martie

taxa eliberare certificat de transport in cont propriu 79941000-2            300.00 
venituri 

proprii
martie martie

taxa membru afiliat la asociatia NI-The Nautical 

Institute
79941000-2         2,800.00 

venituri 

proprii
martie martie

SERVICII DE CONSULTANTA

CONTRACT Servicii juridice si servicii de informare 

juridica

79140000-7 

Servicii de 

consultanta si de 

informare juridica

      42,000.00 
venituri 

proprii
decembrie ianuarie 

CONTRACT Servicii de consultanță și asistență în 

vederea implementării Regulamentului (UE) 

european de protecție a datelor cu caracter 

personal, nr. 679/27 aprilie 2016, în Universitatea 

Maritimă din Constanța

79417000-0  

Servicii de 

consulatnta in 

doameniul 

securitatii

      12,909.00 
venituri 

proprii
ianuarie februarie

SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNĂTURII 

ELECTRONICE

79132100-9 - 

Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice 

(Rev.2)



Contracte Reînnoire certificat digital calificat și kit 

pentru semnatura electronica, 6 buc
79132100-9            900.00 

venituri 

proprii
martie decembrie

SERVICII DE CONTROL/VERIFICARI TEHNICE; PIESE 

SI ACCESORII

Servicii de inspectie anuala echipamente GMDSS - 

Lot 1; Furnizare si montare echipamente - Lot 2
71356100-9       12,335.00 

venituri 

proprii
martie aprilie

DIVERSE MATERIALE SI SERVICII DE INTRETINERE - 

REPARAȚII

Reparat boiler electric Ariston 42161000-5            290.00 
venituri 

proprii
martie martie

Ascensor buton comanda usa parter 42419510-4               60.00 
venituri 

proprii
martie martie

Ascensor - cartele lift defecte 22457000-8            150.00 
venituri 

proprii
martie martie

SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A 

MOTOARELOR ELECTRICE;  

Servicii de revizie si intretinere motoare 

ambarcatiuni
50240000-9       11,500.00 

venituri 

proprii
martie decembrie

SERVICII CURIERAT INTERN ȘI INTERNAȚIONAL ȘI 

SERVICII POȘTALE

64110000-0  - 

Servicii postale 

(Rev.2)   

64120000-3 - 

Servicii de 

curierat (Rev.2)  

CONTRACT Prestari servicii postale (intern și 

internațional neprioritar si prioritar)
64110000-0       10,000.00 

venituri 

proprii
decembrie decembrie

CONTRACT Prestari servicii de curierat rapid intern 64120000-3         3,000.00 
venituri 

proprii
decembrie decembrie

CONTRACT Prestari servicii de curierat rapid 

internațional
64120000-3         5,000.00 

venituri 

proprii
decembrie decembrie

SERVICII DE INVAȚĂMÂNT

75121000-0 - 

Servicii 

administrative in 

invatamant 

(Rev.2) 

CONTRACT Evaluare periodica de catre ARACIS 

program de studii de licnta "Tehnologii si Sisteme de 

Telecomunicatii" cf HG1731/2006

75121000-0       25,000.00 
venituri 

proprii



Tarif verificare dosar de solicitare in vederea 

validarii si inregistrarii, respectiv inscrierii program 

de studii universitare de master "Securitate 

cibernetica si managementul riscurilor"

75121000-0         1,263.00 
venituri 

proprii
februarie februarie

SERVICII INTERNET, CATV, TELEFONIE FIXA SI 

TELEFONIE MOBILA

72400000-4 - 

Servicii de 

internet (Rev.2)   

64211000-8 - 

Servicii de 

telefonie publica 

(Rev.2)

 64210000-1 - 

Servicii de 

telefonie si de 

transmisie de 

date (Rev.2)

CONTRACT prestari servicii de internet si televiziune 

prin cablu
72400000-4       28,800.00 

venituri 

proprii
decembrie decembrie

CONTRACT prestari servicii de telefonie fixa si 

inchiriere PBX, terminale si asigurare suport tehnic

64211000-8; 

79511000-9
10,800.00

venituri 

proprii
decembrie decembrie

CONTRACT servicii telefonie mobila 64212000-5       22,500.00 
venituri 

proprii
decembrie decembrie

SERVICII DE PUBLICITATE

79341000-6-

Servicii de 

publicitate

anunt in ziar in data de 10.01.2019 79341000-6               95.80 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

anunt in Monitorul Oficial in data de 10.01.2019 79341000-6            113.57 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

Anunt in Monitorul oficial Partea III -Decizia 

291/20.12.2018
79341000-6            255.60 

venituri 

proprii

decembrie 

2018

decembrie 

2018

Anunt in Monitorul oficial Partea III - Director 

Consiliu pentru Studii Universitare de Doctorat in 

10.01.2019

79341000-6            228.00 
venituri 

proprii

decembrie 

2018
ianuarie

anunt in ziar in data de 23.01.2019 79341000-6            110.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

anunt in Monitorul Oficial in data de 23.01.2019 79341000-6            115.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

anunt in ziar in data de 25.02.2019 79341000-6            110.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

anunt in Monitorul Oficial in data de 25.02.2019 79341000-6            115.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

anunt in Monitorul Oficial in data de 19.03.2019 79341000-6            115.00 
venituri 

proprii
martie martie

anunt in ziar in data de 19.03.2019 79341000-6            124.00 
venituri 

proprii
martie martie



TRANSPORT AVION,  RUTIER ȘI SERVICII  DE 

ÎNCHIRIERE MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI UTILAJE 

CU ȘOFER

transport avion Istanbul (23-27.01.2019) 60400000-2         1,200.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

transport avion Otopeni-Tokyo-Otopeni, minim 1 

escala, durata minima de zbor (19-25.04.2019)
60400000-2         9,771.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

bilet avion 2 persoane Otopeni - Timisoara - Otopeni 60400000-2            266.06 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

bilet avion 2 persoane Otopeni - Amsterdam - 

Otopeni
63512000-1         2,050.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

bilet avion Londra-Bucuresti-Londra, 13-16.03.2019 63512000-1         1,162.00 
venituri 

proprii
martie martie

bilet avion Bucuresti-Londra-Bucuresti, 28.04-

04.05.2019
63510000-7         1,700.00 

venituri 

proprii
martie martie

transport rutier persoane, Constanta-Otopeni,18.03-

30.03.2019
60130000-8            151.26 

venituri 

proprii
martie martie

transport rutier 1 persoana, Constanta-Otopeni, 08-

10.05.2019
60130000-8            200.00 

venituri 

proprii
martie mai

bilet avion Otopeni-Iasi, 1 persoana, 08-10.05.2019 60400000-2            610.00 
venituri 

proprii
martie martie

SERVICII DE CAZARE

cazare hotel Chatto Hotel Istanbul  (23-27.01.2019) 

BSAMI

55100000-1 

Servicii hoteliere 

(Rev.2)

        1,200.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

cazare hotel Londra, 28.04-04.05.2019

55100000-1 

Servicii hoteliere 

(Rev.2)

        5,274.00 
venituri 

proprii
martie martie

cazare Iasi, 08-10.05.2019, 1 camera single

55100000-1 

Servicii hoteliere 

(Rev.2)

           300.00 
venituri 

proprii
martie martie

SERVICII DE CATERING

55520000-1 - 

Servicii de 

catering (Rev.2)

Contract Servicii catering-Organizare evenimente 

(coffee breaks și/sau platouri); Servicii catering-

Mese servite (mic dejun și/sau prânz și/sau cină)

55523000-2       90,000.00 
venituri 

proprii
decembrie ianuarie 

SERVICII DE VIDANJARE, COLECTARE ELIMINARE 

DESEURI



Servicii de colectare, transport si eliminare saltele 

de pat casate
90511000-2         5,000.00 

venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

CONTRACTE SERVICII INTRETINERE / REPARATII / 

PIESE/ UP-DATARE/DOMENII

CONTRACT inchiriere 5 purificatoare de apa si 6 

dozatoare cu 24 cutii apa 
51514110-2       13,000.00 

venituri 

proprii
noiembrie noiembrie

CONTRACT Servicii de intretinere si reparatii 

ascensoare  
50750000-7         9,400.00 

venituri 

proprii
noiembrie noiembrie 

CONTRACT Servicii  de verificare, reparare și 

întreținere pentru instalații de stingere și limitare a 

incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

50413200-5         4,500.00 
venituri 

proprii
noiembrie noiembrie 

CONTRACT Servicii de spalatorie inventar moale 98310000-9       35,200.00 
venituri 

proprii
noiembrie noiembrie 

CONTRACT Servicii de asistenta tehnica pentru 

programe de calculator: FC, GM, MF, SA, AB
72600000-6         8,304.00 

venituri 

proprii
noiembrie noiembrie 

CONTRACT Servicii de mentenanta a aparatelor de 

climatizare, a agregate de racire si a 

ventiloconvectorilor 

50730000-1       18,000.00 
venituri 

proprii
noiembrie noiembrie 

Contract Servicii de mentenanta (întretinere si 

reparatii) instalatii termice, instalatii sanitare, 

instalatii hidrofor si circuite de apa

50700000-2       30,000.00 
venituri 

proprii
noiembrie noiembrie 

CONTRACT Servicii de asistenta tehnica hardware si 

software; Servicii de reparare si intretinere 

calculatoare si periferice informatice

72611000-6       95,400.00 
venituri 

proprii
noiembrie decembrie

CONTRACT Servicii de verificare, revizie, întreținere 

și reparații la centralele termice, punctul termic și 

echipamentele din încăperile centralelor termice 

aparținând UMC, inclusiv manoperă înlocuire piese 

defecte

45259300-0       21,600.00 
venituri 

proprii
noiembrie decembrie

CONTRACT Servicii acces la program informatic 

legislativ
75111200-9         2,000.00 

venituri 

proprii
decembrie ianuarie 



CONTRACT Servicii de mentenanta preventiva si 

corectiva sisteme de securitate 
50610000-4       37,680.00 

venituri 

proprii
noiembrie decembrie

CONTRACT Servicii de dezinsectie pentru 

combaterea plosnitelor (lot 2) 
90921000-9       82,000.00 

venituri 

proprii
februarie martie

CONTRACT Servicii de dezinsectie si deratizare 90921000-9       33,000.00 
 venituri 

proprii 
martie martie

Servicii curatare suprafete vitrate 90911300-9         3,000.00 
 venituri 

proprii 
martie martie

CONTRACT servicii de mentenanta a licentelor UMS 

(University Management System) și servicii de 

asistenta în utilizarea aplicatiei UMS decembrie 

2019-noiembrie 2020

72250000-2       24,300.00 
venituri 

proprii
noiembrie noiembrie

Servicii de mentenanță și upgrade pentru licența 

Matlab versiunea Classrom Academic License și 

toolboxuri

72261000-2         3,500.00 
venituri 

proprii
ianuarie ianuarie

CONTRACT Servicii de medicina muncii 85147000-1         5,500.00 
venituri 

proprii
iulie august

CONTRACT închiriere parcare 4 locuri - 60mp 70321000-7         6,600.00 
venituri 

proprii
aprilie aprilie

CONTRACT Servicii de trafic de radiocomunicatii 

navale
79941000-2            550.00 

venituri 

proprii
decembrie decembrie

CONTRACT Servicii de verificare, incarcare si 

reparare stingatoare
50413200-5         8,800.00 

venituri 

proprii
mai iunie

DIVERSE FURNIZARI SI MONTARI

Electropompa si vas de expansiune apa statia 

hidrofor sediul central
42120000-6         6,500.00 

venituri 

proprii
ianuarie februarie

CONTRACTE UTILITATI

Apa canal/2019 - RAJA 65100000-4     185,000.00 
 venituri 

proprii 
ianuarie decembrie

Apa fierbinte, incalzire/2019 - RADET 09320000-8     320,000.00 
 venituri 

proprii 
ianuarie decembrie

Apa fierbinte, incalzire/2019 - ELECTROCENTRALE 

CONSTANTA
09320000-8       30,000.00 

 venituri 

proprii 
ianuarie decembrie

Salubritate+depozitare+inchiriere containere/2019 

POLARIS
90511000-2       70,000.00 

 venituri 

proprii 
ianuarie decembrie

PROIECT ERASMUS+ aferent SOM - UNGUREANU

stick USB 64 GB, 3 buc 30234600-4            390.00 
proiect 

2019
martie aprilie



PROIECT MENTOR

Materiale promoționale personalizate LOT I si LOT II 22462000-6       31,995.00 
proiect 

2019
ianuarie februarie

Bilet avion Otopeni - Larnaca si retur 17-19.02.2019 63512000-1         1,800.00 
proiect 

2019
februarie februarie

Casti audio bluetooth pliabile personalizate, 70 buc 22462000-6         7,000.00 
proiect 

2019
februarie februarie

placuta 30x10, gravata cu laser, scris BCC 44423450-0            170.00 
proiect 

2019
februarie februarie

hartie A3 120g/mp, 250 coli/top 30197000-6            750.00 
proiect 

2019
februarie februarie

tonere HP CB390A, CB381A/CB382A/CB383A 

originale
30125100-2         2,690.00 

proiect 

2019
februarie februarie

roll-up banner 85x200 cm, personalizat, print 

plocromie pe polipropilena, sistem aluminiu, geanta 

transport

22460000-2 280
proiect 

2019
februarie februarie

PROIECT GECAMET (Grant IAMU 2017)

cazare Geneva 23.02-02.03.2019 98341000-5         3,100.00 
proiect 

2019
februarie februarie

bilet avion Otopeni-Geneva-Otopeni, 23.02-

02.03.2019
60400000-2         1,300.00 

proiect 

2019
februarie februarie

asigurarea de calatorie, 23.02-02.03.2019 66512200-4               27.00 
proiect 

2019
februarie februarie

PROIECT Holistica impactului surselor regenerabile 

de energie asupra mediului si climei- HORESEC

Masă de lucru, 1800 x 800 x 770mm, culoare crem - 

1 buc; Suport unitate calculator,  440 x 110 x 

236mm,  atasat culoare crem- 1 buc; Dulap pentru 

materiale 600 x 354 x 2089mm, culoare crem - 1 

buc.

39122100-4 

Dulapuri
        1,685.00 

proiect 

2019
februarie martie

Scaun de birou-1 buc și scaun vizitator-2 buc, 

conform model atasat sau echivalent calitativ, 

estetic și funcțional, culoare negru

39112000-0 

Scaune
        1,092.00 

proiect 

2019
februarie martie



Calculator desktop cu monitor 30213300-8         3,100.00 
proiect 

2019
februarie martie

Aparat de aer conditionat 9000 btu,furnizare si 

montare
39717200-3         2,000.00 

proiect 

2019
februarie martie

Pachet:  cleste de curent Fluke a3000FC-2 buc; Fluke 

PC3000 FC Adapter-1 buc; clește de curent Fluke 

375 FC-2 buc

38341300-0         6,740.00 
proiect 

2019
februarie martie

Pachet materiale constructii Lot 1+2+3 cornier, 

sarma, vopsea, diluant, etc
44192000-2            750.00 

proiect 

2019
martie martie

Ciment structo Plus 20 kg/sac 44111200-3               65.00 
proiect 

2019
martie martie


