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Invitație de participare 
 

 
 

În vederea achiziționării de Echipamente IT  vă solicităm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta 
dumneavoastră pentru produsele din caietul de sarcini: 
 
1. Informaţii generale 
 
Achizitor: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și 
Ingineria Mediului, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 65, Iaşi – 700050, Tel/fax: 0232/270804, 
www.hidro.tuiasi.ro 
 
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 16.11.2016, vor avea codurile CPV 

din caietul de sarcini și terminația HGIM 

2. Obiectul contractului 
2.1. Descrierea contractului: “Echipamente IT”, conform cantităţilor şi caracteristicilor tehnice detaliate în 
caietul de sarcini disponibil, la adresa de internet http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice.  
2.2. Tipul contractului şi locul de furnizare: “Echipamente IT” - Departament Administrativ,  
UniversitateaTehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi - Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria 
Mediului, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 65. 
2.3. Termen de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului. 

2.4. Sursa de finanţare: Fonduri scoala doctorala 

 
3. Condiţii de calificare 
Prezentarea ofertei tehnice și financiare. 
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 16.11.2016, vor avea codurile CPV 

din caietul de sarcini și terminațIa HGIM. În decrierea produsului se va preciza perioada de garanție 

acordată produselor. 

4. Procedura 
Achizitie directa din catalogul de pe SEAP. 
 
5. Informaţii cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare 
Criteriul de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT pe fiecare reper din caietul de sarcini. 
Oferta va fi fermă, cu preţul exprimat în lei,  fără TVA ce nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a 
contractului. Oferta de preţ va include costurile produselor, transportului, solicitate conform caietului de 
sarcini atasat. 
Notă: în cazul criteriului „preţul cel mai scăzut”, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor 
prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje. Oferta declarată 
câştigătoare de către comisia de evaluare în acest caz, trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime 
considerate obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 
6. Modul de obţinere a documentaţiei: http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
 
7. Data limită de prezentarea ofertelor: 16.11.2016, ora 12.00. Ofertele publicate după această dată nu 
vor fi luate în considerare.  

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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8.  Valoarea estimativă fără TVA 
Pozitia 1 – 2000 lei 
Pozitia 2 – 830 lei 
Pozitia 3 – 6240 lei 
Pozitia 4 – 12.490 lei 
 
9. Modul de prezentare a ofertei 
9.1. Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 16.11..2016, vor avea codurile 

CPV din caietul de sarcini și terminația HGIM 

9.2. Oferta va fi prezentată conform specificațiilor din caietul de sarcini. Cerinţele impuse în caietul de 

sarcini reprezintă cerinţe minime. 

9.3. Ofertantul va trebui să precizeze în descrierea produsului și perioada de garanție tehnică acordată 

produselor ofertate. 

 
10. Plata: prin OP în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maximum 30 de zile de 
la recepţie, în baza facturii fiscale, a contractului de achiziţie şi a notei de receptie.   
 
11. Persoană de contact: ing. Petru Alexoaie Conache, palexcon@hidro.tuiasi.ro, telefon 0232/702218,  
 
 

Administrator șef facultate HGIM, 
Ing.Petru Alexoaie Conache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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CAIET DE SARCINI 
ECHIPAMENTE IT 

 
Nr. 
Crt. 

Cod CPV Produs - Specificatii tehnice minimale U.M. Cantitate 

1 30232110-8 

Multifunctional laser Xerox WorkCentre 3225 sau echivalent 
Copiator/Imprimanta/Scanare color/Fax, format A4, viteza 
imprimare 28ppm, copy/print/scan color to email/FAX, ADF 
(alimentator automat pentru documente) capacitate 40 coli, 
rezolutie imprimare 1200x1200dpi, PCL 5 si 6/PS3, timp de iesire 
pentru prima imprimare 8,5 secunde, imprima duplex, procesor 600 
MHz, memorie 256MB, tava alimentare cu hârtie 250 coli, tava 
alimentare multifunctionala capacítate 1 coala, tava iesire 150 coli, 
volum imprimare lunar maxim recomandat 30000 pagini, toner start 
1500 pagini, fax: raspuns/reapelare automata, trimitere fax color, 
filtrare fax, agenda, redirectionare, primire securizata; USB 2.0, 
Ethernet, Wireless, imprimare mobila Apple AirPrint, Xerox 
PrintBack; Cartus de imprimare + 1 rezerva 
Garanție: minim 12 luni 
 

buc 2 

2 30232110-8 

Imprimanta  Laser alb/negru A4 Duplex  (pret <=1000 ron) 
Viteza de printare minim 25 ppm, Rezolutie la printare minimn 600 
x 600 dpi, Printare prima pagina 8,5 sec.alb/negru, Interfata minim 
USB 2.0, Retea & Wireless, Cablu USB inclus, Cartus de imprimare 
+ 1 rezerva minim 1.500 de pagini, Cablu de alimentare, Cablu 
USB, Functionare pe Win 7 – Win 10 
Garantie – 12 luni 

buc 1 

3 30213100-6 

Laptop Procesor Intel® Core™ i7  
Memorie RAM minim 4096 MB, Capacitate HDD 1000GB sau minm 
500 GB SSHD, Display si video Diagonala minim 13", Rezolutie 
maxima 1920x1080, Placa video dedicate, Camera Web, Difuzoare 
Difuzoare Stereo incorporate, Microfon, Retea cu Fir Gigabit 
Ethernet(10/100/1000Mbs), Retea Wireless 802.11ac, Tastatura 
US, mouse, Bluetooth, USB 2.0,  USB 3.0, Conector VGA sau 
HDMI cu adaptor VGA, OS Win 7 – Win 10 
Garantie – mimim 12 luni 

buc 3 

4 30213000-5 

Computer personal – all in one 
Procesor Intel Core i3-6100U sau superior, minim 4GB DDR3, HDD 
1TB, DVD-RW, nVIDIA GeForce 920A sau echivalent, USB 2.0,  
USB 3.0, tastatura US, mouse,  
Garantie – minim 12 luni 
 

buc 6 

         Intocmit, 

                       Prof.dr.ing. Dorin Cotiusca-Zauca 
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Model Contract de furnizare de produse 

 

Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în temeiul celorlalte acte normative emise în baza Legii nr. 

98/2016, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Hotărârii nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 

227/2015, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 

între 

autoritatea contractantă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Str. Dimitrie Mangeron nr. 67, 

Imobil T, Iaşi, telefon/fax 0232-216853 ce funcţionează în baza Legii nr. 1360/1937 și a Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 – 

anexa 3 – poz.28, cod fiscal: 4701606, Cod IBAN: ……………….., deschise la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: 

Prof.univ.dr.ing. Dan Cascaval – Rector și Ec. Mariana Crivoi– Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte 

și 

.................................. adresa: ...............; telefon: ..............., fax: ............., număr de înmatriculare Oficiul Național al Registrului 

Comerțului ............., cod fiscal: .................., cont ................ Trezoreria ..........., reprezentată prin ................ funcţia ...................în 

calitate de furnizor. 

2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  și toate Anexele sale.  

b. achizitor și  furnizor  - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. prețul contractului – prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și 

corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 

furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 

asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin 

furnizorului prin contract; 

f.  standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; 

g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, 

prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 

caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă 

de naționalitatea furnizorului. 

h. destinație finală  - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele; 

i. termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC). 

j. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forța majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia 

din părți; 

k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, produsele cuprinse în achizitia directă organizată pentru atribuirea de: 

........................., în perioada convenită, respectiv în max. .......... zile de la semnarea contractului de ambele părți.  

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să platească prețul convenit în prezentul contract.  

 

5. Prețul contractului 

5.1 – Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate este de ........... lei, la care se adauga …….. lei reprezentând TVA, 

adică ........... lei inclusiv TVA, detaliate valoric şi cantitativ în anexa 1 la prezentul contract. 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de ..... luni, începând de la data semnării contractului de ambele părţi. 

6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......... 

6.3 – Aceasta perioadă include termenul de livrare, recepție, plată. Nu include perioada de garanție tehnică deoarece certificatul 

de garanție tehnică constituie un angajament complet distinct de prezentul contract. 

 

7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului începe la data semnării contractului de ambele părţi. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1 – Contractul are caracter public. 

8.2 – Documentele ce însoțesc oferta, cuprinzând date despre ofertantul economic câștigător, sunt confidențiale. 

 

9. Documentele contractului 

9.1 - Documentele contractului sunt: 

    a) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în oferta înregistrată sub nr. ………. 

    b) anexe la contract.  

 

10.  Obligațiile principale ale furnizorului 

10.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și performanțele prezentate în oferta înregistrată sub nr. ….. 

10.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în max. ...... zile de la semnarea contractului de ambele părți. 

10.3.- Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din 

încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalațiile sau utilajele folosite pentru/sau în legatură cu produsele achiziționate. 

 

11.  Obligațiile principale ale achizitorului 

11.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit. 

11.2 – Achizitorul se obligă să platească prețul produselor către furnizor în max. 30 zile de la recepția cantitativă și calitativă, în 

cont de trezorerie, pe baza notei de recepție și a facturii fiscale. Nota de intrare – recepţie se întocmeşte după recepția finală și 

emiterea facturii de către furnizor.  

 

12.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, 

achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului şi/sau de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea neonorată a contractului până la cuantumul maxim de 100% 

din valoarea neonorată a contractului. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract nici într-o perioadă de 90 zile după data de livrare limită de ...... zile de la semnarea contractului de ambele 

părți, achizitorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorată a contractului. 

12.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile asumate prin contract, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca 

penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuată. 
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12.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul 

părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 

 12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 50 de zile de la apariţia unor 

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în 

aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

 12.5. - În cazul prevăzut la clauza 12.4. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.6 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o 

compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune 

sau despagubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

13. Recepție, inspecții și teste 

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 

specificațiile din anexa la contract. 

13.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției 

finale (calitative) sunt descrise în anexa la prezentul contract.  

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea 

recepției, testelor și inspecțiilor. 

13.3 – Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a 

produselor, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului – 

Administrator șef facultate.  

13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 

furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:             

        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.   

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că 

produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 

acestora la destinația finală. 

 

14. Ambalare și marcare 

14.1 - Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul 

transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul 

transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. 

14.2 - Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate. 

15. Standarde 

15.1 - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în oferta înregistrată sub nr. 

…….. 

15.2 - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări 

autorizate în ţara de origine a produselor. 

 

16.  Livrarea și documentele care însotesc produsele 

16.1 -  Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând: datele din graficul de 

livrare (respectiv  ....... zile de la semnarea contractului de ambele părți).  

16.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății 

de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 

- facturi fiscale (comerciale) cuprinzând denumirea produsului, cantitatea, valoarea. Furnizorul poate întocmi facturi separate pe 

fiecare tranşă transportată spre achizitor.  
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16.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de 

primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

16.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepția produselor.  

 

17. Asigurări 

17.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării 

neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.  

 

18. Servicii  

18.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, 

fără a modifica prețul contractului. 

18.2. -  Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu 

elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract. 

 

19. Perioada de garanție acordată produselor 

19.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație. De 

asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a 

proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către 

achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare. 

19.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de ..... luni.  

 (2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate dupa livrarea acestora la destinația finală. 

19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu 

această garanție. 

19.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada 

convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, 

beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.  

19.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost inștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de 

a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 

achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract. 

 

20. Ajustarea prețului contractului 

20.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferte, 

anexe la contract. 

20.2 - Preţul contractului nu se actualizează. 

21. Amendamente  

21.1 – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 

adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

 

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

22.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în 30 zile de la încheierea contractului. 

22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are 

obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face 

cu acordul părților, prin act adițional. 

22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului. 

 

23. Cesiunea  

23.1 – Cesiunea de obligații nu este permisă în contractul de achiziție publică. 

23.2 – În cazul apariției unor acte normative care au ca efect schimbări în situația juridică a autorității contractante (fuziuni, 

divizare, dizolvări), părțile contractante vor lua de îndată toate măsurile pentru ca drepturile și obligațiile existente în patrimoniul 

fostei autorități să fie preluate în aceleași condiții, în întregime, de către noua entitate juridică. 
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23.3 – Cesiunea drepturilor reprezentând sume de încasat este permisă, prin act adițional, cu acordul scris, în prealabil, al 

achizitorului. 

23.4 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.  

 

24. Forța majoră 

24.1 – Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2 – Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada 

în care aceasta acționează. 

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părților până la apariția acesteia. 

24.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, 

producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.  

24.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 

notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

 

25. Soluționarea litigiilor 

25.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere 

sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o 

divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a 

României, fie de către instanțele judecătorești din România.  

     Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi şi acceptate ca 

atare. 

 

26. Limba care guvernează contractul 

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

27. Comunicări 

27.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 

27.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

28. Legea aplicabilă contractului 

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părțile au înteles să încheie azi ................................. prezentul contract în 2 (doua) exemplare: 1 ex. la furnizor şi 1 ex. la 

beneficiar.     

 

 

Achizitor 

 

Furnizor 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”  din Iaşi ……… 

Rector,   

 

..........., 

Prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval .................... 
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