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Lista echipamentului necesar în oficiul ACA 

Pentru ca oricare ACA nou-formată să funcționeze eficient următoarele condiții trebuie 

create de la începutul activității acesteia: 

A. Disponibilitatea unui oficiu al  ACA 
 

 Un sediu sau încăpere cu un program de  lucru afișat, vizibil, cu acces permanent 
la: 

 Electricitate 
 Încălzire   
 Internet   

 Depozit pentru piese de schimb 

 Panou informativ 
 

B. Articolele necesare pentru buna funcționare a unui oficiu:  
 

I. Tehnică de birou 

 Computer,  

 Imprimantă ,  

 UPS,  

 Telefon  

 Safeu 
 

II. Mobilă  

 Mese 2  

 Scaune 10 

 Dulapuri 2 

 Cuier 

 Draperii 

 Mape solide pentru păstrarea proceselor verbale de la ședințele consiliului și  
AG   

 Mapă solidă în care se vor păstra documentele de constituire ale ACA  

 Mape solide pentru  păstrarea contractelor cu beneficiarii 

 Hârtie pentru imprimantă 
 

III. Instrumente și echipament de protecție 

 Instrumente pentru tehnicieni 

 Echipament de protecție pentru tehnicieni 

 Sigilator 

 Sigiliu 



 

 

List of equipment needed in a WCA office 

For any WCA to efficiently operate the following conditions need to be put in place from 

the very outset: 

A. Availability of an office for WCA operation 
 

 Office premises with working hours displayed and visible with permanent access 
to: 

 Electricity 
 Heating  
 Internet   

 Warehouse for storing WS spare parts 
 

B. Items needed for a  well-functioning office:  
 

I. Office equipment 

 Computer,  

 Printer ,  

 UPS,  

 Telephone  

 Safe 
 

II. Furniture  

 Tables 2  

 Chairs 10 

 Cabinet 2 

 Port-Manteaux 

 Curtains 

 Folders for filing the minutes of the council meetings and general meetings 

 Folder  with constituting documents of the WCA 

 Folder for contracts with beneficiaries 

 Paper 
 

III. Tools and Equipment 

 Instruments for technicians 

 Equipment for technicians 

 Lead Sealing Pliers  

 Lead Seals 

 


