
 
DECIZIE 

 

Nr. 486 / 06.03.2007 
Privind tarifele ce vor fi achitate de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” Iaşi pentru utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii 
Publice (S.E.A.P.) 

  
În baza Hotărârii Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 978 din 7 decembrie 2006 (art. 64 şi 65), Referatului întocmit de Biroul 
Marketing – Transport, avizat de Directorul General Administrativ – Dr.ec.jr. Petru Condrea, înregistrat sub nr. 4457 din 
02.03.2007, supus dezbaterii Biroului Senat în şedinţa din data de 06.03.2007şi în conformitate cu Ordinul MECT nr. 
3331A/01.03.2004, de numire a Rectorului UTI, 
 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII 
dispune: 

 
Art. 1. (1) În conformitate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cap. VIII, art. 
64 şi 65, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, ca autoritate contractantă, este obligată  să achite un 
tarif de utilizare în cuantum de:  

 80 Ron în cazul fiecărei proceduri de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă (la care se adaugă TVA 
19%); 

 50 Ron în cazul fiecărei invitaţii de participare la procedurile de cerere de ofertă (la care se adaugă TVA 
19%); 
(2) Aceste sume se achită în urma titlului de creanţă emis de operatorul SEAP şi a facturii anexate către 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, semestrial. Menţionăm că operatorul SEAP emite o singură 
factură pentru o autoritate contractantă neputând să o defalce pe utilizatori (facultăţi, departamente, direcţii, 
servicii etc.). 
 
Art. 2. (1) Plata pentru tarifele ce vor fi achitate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi pentru 
utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.) se va face din venituri. 

(2) în vederea reducerii acestor cheltuieli, structurile organizatorice din cadrul universităţii vor lua 
măsuri pentru gruparea a cât mai multor repere în cât mai puţine proceduri de achiziţie. 
 
Art. 3. (1) Prezenta decizie este redactată pe 1 (una) pagină şi conţine 3 articole. 

(2) Prezenta decizie a fost întocmită în 24 de exemplare şi transmisă către: Rectorat,  Prorectorat 
Strategic, Secretar Ştiinţific Senat, Direcţia Generală Administrativă, 11 facultăţi, Departamentul Programe, 
Departamentul de Integrare Europeană, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Servicii Studenţeşti, Biblioteca, 
Biroul Marketing – Transport, Serviciul Tehnic, Serviciul Administrativ – Patrimoniu, Biroul Personal. 

(3) Biroul Marketing - Transport va transmite câte o copie a prezentei decizii structurilor organizatorice 
menţionate la alin. (2)  

(4) Prezenta decizie va putea fi consultată de către toate persoanele interesate şi pe site-ul Direcţiei 
Generale Administrative – www.dga.tuiasi.ro. 
 

Iaşi, 6 martie 2007 
                    RECTOR 
       Prof.univ.dr.ing. Nicolae BADEA 
 


