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Invitație de participare 
 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea 
contractului de furnizare a unor materiale pentru activitatea de cercetare. 

1. Informații generale 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Automatică și Calculatoare 

Adresa: Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 27, cod postal 700050 
Localitatea: Iași 
Tel/Fax: 0232/231343 

1.2 Termen de depunere a ofertelor pe suport de hărtie si de incărcare in catalogul SEAP, 
(data și ora): 13.05.2016, ora 12.00 

1.3 Depunere oferte: Ofertele  se încarcă în catalogul electronic SEAP și se transmit pe 
suport de hârtie la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. 
Prof.Dr. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi. 

2. Obiectul contractului achiziției: 
2.1 Descrierea 
2.1.1 Denumire contract:  Materiale pentru activitatea de cercetare. 
2.1.2 Descrierea produselor ce vor  fi achiziționate: Se vor livra produsele conform 

specificațiilor , ce se găsesc detaliate în caietul de sarcini ce se poate vedea accesând: 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

2.1.3 Valoarea estimata: 9360,30 lei fara TVA. 
2.1.4 Termenul de livrare a produselor: conform precizarilor din caietul de sarcini.. 
2.1.5 Sursa de finantare:contracte de cercetare. 
2.1.6 Denumirea contractului și locația  lucrării, locul de livrare sau prestare: 

 

MMIINNIISSTTEERRUULL  EEDDUUCCAAŢŢIIEEII    ŞŞII  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICCEE  
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron  nr. 67,  700050  Iaşi   
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Tel: 40 232 278683/2135     Fax: 40 232 271311 
URL: www.tuiasi.ro    E-mail: decanat@.tuiasi.ro 
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a) Lucrări  ☐ ; 
b) Produse ☒; 
c) Servicii ☐ ; 

Locul de livrare: Facultatea de Automatică și Calculatoare 
, Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 27 

2.1.7 Durata contractului de achiziție: până la 29.07.2016. 
3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut. 
Se pot depune oferte pentru un lot, doua sau toate cele trei loturi. 
Ofertantului cu prețul cel mai mic îi va fi solicitată (dacă informațiile nu sunt suficiente la 
descrierea produselor de pe catalogul SEAP) fișe tehnice ale produsului/produselor, cu nume 
producător, marcă necesare verificării îndeplinirii caracteristicilor minime prevăzute în 
documentația de atribuire. În cazul în care nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, oferta 
acestuia va fi considerată neconformă și se va solicita ofertă de la următorul ofertant clasat 
conform prețului. 

4. Prezentarea ofertei 
4.1 Limba de redactare a ofertei:                Limba română 
4.2 Moneda în care este exprimat prețul contractului:               Lei 
4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    45 zile 
4.4 Modul de prezentare a ofertei (în catalogul SEAP): 

 
 
Cerințele impuse în anexă sunt cerințe minime. 
Propunerea financiară se va prezenta în catalogul SEAP :  
 

nr.crt.  Cod CPV  Denumire produs  U/M  Cant. 
1.  32442100-4 Placa STM32F3Discovery Buc. 10 

2.  31712116-6 DSPIC33FJ128MC802-E/SP (28 pini, DIP) Buc. 20 

3.  19520000-7 Soclu 28 pini GOLD-28P-W Buc. 20 

4.  31161900-1 Stabilizator tensiune L7805ABV-DG Buc. 10 

5.  31161900-1 Stabilizator tensiune LM3940IMP-3.3 Buc. 10 

6.  31110000-0 Motor POLOLU-3075 Buc. 20 

7.  42419510-4 Encoder magnetic POLOLU-3081 Buc. 10 

8.  42419510-4 Suport motor POLOLU-1089 Buc. 3 

9.  31110000-0 Driver motor POLOLU-2961 Buc. 20 

10.  31110000-0 Servomotor micro POLOLU-1050 Buc. 10 

11.  30237475-9 Senzor linie POLOLU-961 QTR-8RC Buc. 10 

12.  30237475-9 Senzor distanta infrarosu POLOLU-1134 Buc. 10 

13.  30237475-9 Senzor distanta infrarosu POLOLU-2476 Buc. 10 

14.  30236200-4 Placa comunicatie radio cu nRF24L01 - 
MIKROE-1304 Buc. 10 
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15.  31711000-3 Accelerometru POLOLU-2127 Buc. 10 

16.  31111000-7 Adaptor micro SD card POLOLU-2587 Buc. 10 

17.  30233100-2 Card micro SD 8G Class 10 Buc. 10 

18.  42140000-2 Roti POLOLU-1087 32x7mm Buc. 5 

19.  42140000-2 Roti POLOLU-1428 POLOLU WHEEL 
70X8MM PAIR – BLUE Buc. 5 

20.  
44531000-1 

Piulita distantiera filetata 20mm, filet int. M3, 
alama, nichel 
 (Cod: TFF-M3X20/DR113) 

Buc. 60 

21.  
44531000-1 

Piulita distantiera filetata 25mm, filet int. M3, 
filet ext. M3, alama, nichel 
(Cod: TFM-M3X25/DR213) 

Buc. 60 

22.  
44531000-1 

Piulita distantiera filetata 30mm, filet int. M3, 
alama, nichel 
(Cod: TFF-M3X30/DR113) 

Buc. 60 

23.  44531000-1 Piulite M3, alama, acoperire nichel 
(Cod: B3/BN505) Buc. 200 

24.  
44531520-2 

Suruburi M3x10, cap ingropat, crestatura 
Phillips 
(Cod: M3X10/D965B) 

Buc. 100 

25.  
44531520-2 

Suruburi M3x10 cu flansa, cap buton, crestatura 
Phillips 
(Cod: B3X10/BN4825) 

Buc. 100 

26.  44531520-2 Suruburi M3x14, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M3X14/D7985) Buc. 100 

27.  
44531520-2 

Suruburi M3x16, cap ingropat, crestatura 
Phillips 
(Cod: M3X16/D965) 

Buc. 100 

28.  44531520-2 Suruburi M3x25, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: B3X25/BN384) Buc. 100 

29.  44531520-2 Suruburi M3x30, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M3X30/D7985) Buc. 100 

30.  44531000-1 Piulite M2 
(Cod: B2/BN504) Buc. 100 

31.  44531520-2 Suruburi M2x10, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M2X10/D7985) Buc. 100 

32.  44531520-2 Suruburi M2x14, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M2X14/D7985) Buc. 100 

33.  44531520-2 Suruburi M1.6x12 B1.6X12/BN330 
(Cod: 1432028) Buc. 100 

34.  44531520-2 Suruburi M1.6x8 M1.6X8/BN1435 
(Cod: M1.6X8/BN1435) Buc. 100 

35.  44531000-1 Piulite M1.6 B1.6/BN628 otel inoxidabil 
(Cod: M1.6/BN628) Buc. 100 

36.  

38341300-0 

Multimetru digital KEYSIGHT 
TECHNOLOGIES U1232A 
Tip afişaj utilizat: LCD (6600) 
Interval măsurare tens. DC: 600m/6/60/600V 
Acurateţe măs. tens. DC: ±(0,5% + 2 cifre) 
Interval măsurare tens. AC: 600m/6/60/600V 
Acurateţe măs. tens. AC: ±(1% + 3 cifre) 
Interval măs. curent DC: 6/10A, 60µ/600µA 
Acurateţe măs. curent DC: ±(1% + 2 cifre) 
Interval măs. curent AC: 6/10A, 60µ/600µA 

Buc. 1 
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Acurateţe măs. curent AC: ±(1.5% + 2 cifre) 
Interval măsurare rezistenţă: 
600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 
Acurateţe măs. Rezistenţă: ±(0,9% + 3 cifre) 
Interval măsurare capacitate: 
1n...10µ/100µ/1000µ/10mF 
Acurateţe măsurare capacitate: ±(1,9% + 2 cifre) 
Interval măsurare frecvenţă: 99,99...99,99kHz 
Acurateţe măsurare frecvenţă: ±(0,1% + 2 cifre) 
Testare diodă: 2V 
Testare continuitate circuit: semnal acustic 
pentru R<25Ω 
Dimensiuni exterioare (la x ad x in): 169 x 86 x 
52mm 

37.  38519000-6 Filament PLA 1,75mm negru 1kg 
(Cod: DEV-PLA-1.75-BK) Buc. 3 

38.  38519000-6 Filament PLA 1,75mm albastru 1kg 
(Cod: DEV-PLA-1.75-DBL) Buc. 1 

39.  38519000-6 Filament PLA 1,75mm verde 1kg 
(Cod: DEV-PLA-1.75-GN) Buc. 1 

40.  44531000-1 Şurub; M3x8; Cap: fără cap; Crestătură: crestat; 
(Cod: B3X8/BN427) Buc. 100 

41.  
44531520-2 

Şurub; M2x10; Cap: fără cap; Crestătură: 
pt.cheie inbus; 
(Cod: B2X10/BN24) 

Buc. 100 

42.  30237475-9 Sonda osciloscop TEKTRONIX P2220, 200 
MHz, Pasiva Buc. 1 

43.  

31224100-3 

Prelungitor 6 prize protectie, corp metalic, 
protectie supratensiune 
• corp aluminiu 
• lungime: 1,5 m 
• cu intrerupator 
• cu protectie 
• cu optiune de montaj perete 
• putere: max. 3500W W 
• DC CEE 7/4 Prize: 6 

Buc. 3 

44.  

31400000-0 

Acumulator LiPo 2S 1300mA mufe DEANS 
(max 80x40x20mm ) 
Rata descarcare: 25 C 
Curent maxim de incarcare: 6500 mA (5C) 
Curent de incarcare recomandat: 1300 - 3900 
mA 
Curent maxim de descarcare: 32.5 A 
Dimensiuni: 70 x 35 x 16 mm 
Masa: 90 g 
Conector: DEANS 
Conector egalizare: JST-XH 

Buc. 16 

45.  

31430000-9 

Incarcator LiPo cu detectia terminarii incarcarii 
(pentru 2S si 3S) 
Tensiune intrare: 110 - 240V AC 
Curent de incarcare: 1 - 2 - 3 A 
Mufe iesire: 1x 2S, 1x 3S, 1x 4S 
Dimensiuni: 111 x 67 x 41 mm 

Buc. 4 

46.  31111000-7 Adaptor egalizare EH-XH 2S LiPo Buc. 4 

47.  32422000-7 Set mufe DEANS (2mama+2tata) Buc. 5 
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4.5 Informații referitoare la termenele de livrare: conform prevederilor din  caietul de sarcini. 
5. Descrierea obiectului contractului 

Conform caracteristicilor din anexă. 
Termen de plată:  Plata se va face in termen de 30 zile de la recepția calitativa si cantitativa, in 
cont Trezorerie. 
Prețul contractului nu se actualizează. 
 
Caietul de sarcini este atașat acestei invitații. 
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Anexa 
Caiet de sarcini 

 
Lotul I 
Termen de livrare: 40 de zile 

nr.crt.  Cod CPV  Denumire produs  U/M  Cant. 
1.  32442100-4 Placa STM32F3Discovery Buc. 10 

2.  31712116-6 DSPIC33FJ128MC802-E/SP (28 pini, DIP) Buc. 20 

3.  19520000-7 Soclu 28 pini GOLD-28P-W Buc. 20 

4.  31161900-1 Stabilizator tensiune L7805ABV-DG Buc. 10 

5.  31161900-1 Stabilizator tensiune LM3940IMP-3.3 Buc. 10 

6.  31110000-0 Motor POLOLU-3075 Buc. 20 

7.  42419510-4 Encoder magnetic POLOLU-3081 Buc. 10 

8.  42419510-4 Suport motor POLOLU-1089 Buc. 3 

9.  31110000-0 Driver motor POLOLU-2961 Buc. 20 

10.  31110000-0 Servomotor micro POLOLU-1050 Buc. 10 

11.  30237475-9 Senzor linie POLOLU-961 QTR-8RC Buc. 10 

12.  30237475-9 Senzor distanta infrarosu POLOLU-1134 Buc. 10 

13.  30237475-9 Senzor distanta infrarosu POLOLU-2476 Buc. 10 

14.  
30236200-4 

Placa comunicatie radio cu nRF24L01 - 
MIKROE-1304 
 

Buc. 10 

15.  31711000-3 Accelerometru POLOLU-2127 Buc. 10 

16.  31111000-7 Adaptor micro SD card POLOLU-2587 Buc. 10 

17.  30233100-2 Card micro SD 8G Class 10 Buc. 10 

18.  42140000-2 Roti POLOLU-1087 32x7mm Buc. 5 

19.  42140000-2 Roti POLOLU-1428 POLOLU WHEEL 
70X8MM PAIR – BLUE Buc. 5 

20.  
44531000-1 

Piulita distantiera filetata 20mm, filet int. M3, 
alama, nichel 
 (Cod: TFF-M3X20/DR113) 

Buc. 60 

21.  
44531000-1 

Piulita distantiera filetata 25mm, filet int. M3, 
filet ext. M3, alama, nichel 
(Cod: TFM-M3X25/DR213) 

Buc. 60 

22.  
44531000-1 

Piulita distantiera filetata 30mm, filet int. M3, 
alama, nichel 
(Cod: TFF-M3X30/DR113) 

Buc. 60 

23.  44531000-1 Piulite M3, alama, acoperire nichel 
(Cod: B3/BN505) Buc. 200 

24.  
44531520-2 

Suruburi M3x10, cap ingropat, crestatura 
Phillips 
(Cod: M3X10/D965B) 

Buc. 100 

25.  
44531520-2 

Suruburi M3x10 cu flansa, cap buton, crestatura 
Phillips 
(Cod: B3X10/BN4825) 

Buc. 100 

26.  44531520-2 Suruburi M3x14, cap rotund, crestatura Phillips Buc. 100 
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(Cod: M3X14/D7985) 

27.  
44531520-2 

Suruburi M3x16, cap ingropat, crestatura 
Phillips 
(Cod: M3X16/D965) 

Buc. 100 

28.  44531520-2 Suruburi M3x25, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: B3X25/BN384) Buc. 100 

29.  44531520-2 Suruburi M3x30, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M3X30/D7985) Buc. 100 

30.  44531000-1 Piulite M2 
(Cod: B2/BN504) Buc. 100 

31.  44531520-2 Suruburi M2x10, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M2X10/D7985) Buc. 100 

32.  44531520-2 Suruburi M2x14, cap rotund, crestatura Phillips 
(Cod: M2X14/D7985) Buc. 100 

33.  44531520-2 Suruburi M1.6x12 B1.6X12/BN330 
(Cod: 1432028) Buc. 100 

34.  44531520-2 Suruburi M1.6x8 M1.6X8/BN1435 
(Cod: M1.6X8/BN1435) Buc. 100 

35.  44531000-1 Piulite M1.6 B1.6/BN628 otel inoxidabil 
(Cod: M1.6/BN628) Buc. 100 

36.  

38341300-0 

Multimetru digital KEYSIGHT 
TECHNOLOGIES U1232A 
Tip afişaj utilizat: LCD (6600) 
Interval măsurare tens. DC: 600m/6/60/600V 
Acurateţe măs. tens. DC: ±(0,5% + 2 cifre) 
Interval măsurare tens. AC: 600m/6/60/600V 
Acurateţe măs. tens. AC: ±(1% + 3 cifre) 
Interval măs. curent DC: 6/10A, 60µ/600µA 
Acurateţe măs. curent DC: ±(1% + 2 cifre) 
Interval măs. curent AC: 6/10A, 60µ/600µA 
Acurateţe măs. curent AC: ±(1.5% + 2 cifre) 
Interval măsurare rezistenţă: 
600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 
Acurateţe măs. Rezistenţă: ±(0,9% + 3 cifre) 
Interval măsurare capacitate: 
1n...10µ/100µ/1000µ/10mF 
Acurateţe măsurare capacitate: ±(1,9% + 2 cifre) 
Interval măsurare frecvenţă: 99,99...99,99kHz 
Acurateţe măsurare frecvenţă: ±(0,1% + 2 cifre) 
Testare diodă: 2V 
Testare continuitate circuit: semnal acustic 
pentru R<25Ω 
Dimensiuni exterioare (la x ad x in): 169 x 86 x 
52mm 

Buc. 1 

37.  38519000-6 Filament PLA 1,75mm negru 1kg 
(Cod: DEV-PLA-1.75-BK) Buc. 3 

38.  38519000-6 Filament PLA 1,75mm albastru 1kg 
(Cod: DEV-PLA-1.75-DBL) Buc. 1 

39.  38519000-6 Filament PLA 1,75mm verde 1kg 
(Cod: DEV-PLA-1.75-GN) Buc. 1 

40.  44531000-1 Şurub; M3x8; Cap: fără cap; Crestătură: crestat; 
(Cod: B3X8/BN427) Buc. 100 

41.  
44531520-2 

Şurub; M2x10; Cap: fără cap; Crestătură: 
pt.cheie inbus; 
(Cod: B2X10/BN24) 

Buc. 100 
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Lotul II 
Termen de livrare: 7 zile 

nr.crt. Cod CPV Denumire produs U/M Cant. 

1. 30237475-9 Sonda osciloscop TEKTRONIX P2220, 200 
MHz, Pasiva Buc. 1 

2. 

31224100-3 

Prelungitor 6 prize protectie, corp metalic, 
protectie supratensiune 
• corp aluminiu 
• lungime: 1,5 m 
• cu intrerupator 
• cu protectie 
• cu optiune de montaj perete 
• putere: max. 3500W W 
• DC CEE 7/4 Prize: 6 

Buc. 3 

 
Lotul III 
Termen de livrare: 7 zile 

nr.crt. Cod CPV Denumire produs U/M Cant. 

1. 

31400000-0 

Acumulator LiPo 2S 1300mA mufe DEANS 
(max 80x40x20mm ) 
Rata descarcare: 25 C 
Curent maxim de incarcare: 6500 mA (5C) 
Curent de incarcare recomandat: 1300 - 3900 
mA 
Curent maxim de descarcare: 32.5 A 
Dimensiuni: 70 x 35 x 16 mm 
Masa: 90 g 
Conector: DEANS 
Conector egalizare: JST-XH 

Buc. 16 

2. 

31430000-9 

Incarcator LiPo cu detectia terminarii incarcarii 
(pentru 2S si 3S) 
Tensiune intrare: 110 - 240V AC 
Curent de incarcare: 1 - 2 - 3 A 
Mufe iesire: 1x 2S, 1x 3S, 1x 4S 
Dimensiuni: 111 x 67 x 41 mm 

Buc. 4 

3. 31111000-7 Adaptor egalizare EH-XH 2S LiPo Buc. 4 

4. 32422000-7 Set mufe DEANS (2mama+2tata) Buc. 5 
 
 
 

Administrator Sef Facultate 
Ing. Corneliu Vasilachi 
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OPERATOR ECONOMIC 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
.................... nr. 
........../.......... 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 
 
 
 
 
Către ................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Ca urmare a Invitatiei de participare apărut în ………… nr. ..... din ..................., privind 
aplicarea 
(ziua/luna/anul) 
procedurii pentru atribuirea contractului 
....................................…………………………………….. 
..............................................................................., 
(denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi .................................... vă transmitem alăturat următoarele: 
(denumirea/numele ofertantului) 
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerintele 
Data completării ............... 
Cu stimă, 
Ofertant, 
...................... 
(semnătura autorizată) 
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Model contract 

Nr. __________/____________  
 

Contract de furnizare de produse 
 

 
 
Preambul 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr.337/2006 si in conformitate cu prevederile H.G. 925/17.07.2006, s-a incheiat prezentul contract 
de furnizare de produse,  
intre 
autoritatea Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Str. Prof.Dr.Docent  Dimitrie 
Mangeron nr. 67, Iaşi, telefon/fax 0232-216853, ce funcţionează în baza Legii nr.1360/20.03.1937 si a 
Hotărârii Guvernului nr. 26/14.01.2015 – Anexa 3 – poz.28, cod fiscal 4701606, Cod IBAN: 
RO60TREZ23F650601200530X, deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. Dan Cascaval 
– Rector, Dr.Ec.jur.Petru CONDREA – Director General Administrativ, Ec. Mariana CRIVOI – Director 
Economic, în calitate de achizitor ,  
si  
S.C. ……. , adresa/sediul:, telefon/fax:, codul fiscal, cont, Trezoreria, reprezentata prin, in calitate de 
furnizor, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice 
alte asemenea obligatii 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 cand prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 
h. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
i. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de 
Comert (CIC). 
j. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti; 
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina 
produsele cuprinse în achizitia directa organizata pentru atribuirea de:      ,  la prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul 
contract.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este   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 pana la data de, incepand de la data semnării contractului de ambele 
părţi. 
6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  . 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului incepe la data semnării contractului de ambele părţi. 
 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
    8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 
implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

    8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 
asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
9. Documentele contractului 
9.1 - Documentele contractului sunt: 
    a) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în ofertele înregistrate sub nr. 
    b) anexe la contract. 
` 
10.  Obligatiile principale ale furnizorului 
10.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in 
propunerea tehnică:. 
 
10.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze in max. 7 zile de la data semnarii contractului, produsele conform 
ofertei înregistrate sub nr.: 
10.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate 

 
11.  Obligatiile principale ale achizitorului 
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11.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
11.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor pana in termen de 30 de zile, cu 
aplicarea art.36 din OUG 34/2009,  dupa receptia calitativa si cantitativa a produselor. Nota de intrare – 
recepţie se întocmeşte după emiterea facturii de catre furnizor.  
 
 
12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
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 
neonorata a contractului până la cuantumul maxim de 100% din valoarea neonorata 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 14 zile de la data semnarii contractului de ambele 
parti, achizitorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorata a 
contractului. 
12.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 45 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuata. 
12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si 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 isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze 
sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
 
13. Receptie, inspectii si teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 
13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii 
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.  
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 
pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 
13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia 
finala a produselor, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Automatica si 
Calculatoare – Administrator Şef  Facultate.  
13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul 
sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             
        a) de a inlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.   
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat 
datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
 
14. Ambalare si marcare 
14.1 - Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la 
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la 
precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa 
ajunga in buna stare la destinatia finala. 
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14.2 -Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate, pe care se va preciza codul 
configuraţiei din caietul de sarcini din care face parte produsul. 
 
15. Standarde 
15.1 - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în 
ofertele înregistrate 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 si documentele care insotesc produsele 
16.1 -  Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand: 
datele din graficul de livrare  (in max…. zile de la data semnarii contractului).  
16.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, 
dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de incarcare si locul de descarcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 
a) facturi fiscale (comerciale) cuprinzănd denumirea produsului, codul configuraţiei din Caietul de sarcini, 
cantitatea, valoarea. Furnizorul poate întocmi facturi separate pe fiecare tranşă transportată spre achizitor. 
De asemenea furnizorul va întocmi facturi separate funcţie: de locul de destinaţie finală din cadrul 
universităţii; şi functie de  sursele de finanţare si codurile fiscale; si functie de termenele de plata, loc de 
destinatie-livrare, termene de plata, astfel:  
Sursa de finanţare Cod fiscal Cont IBAN 
cercetare 4701606 RO60TREZ23F650601200530X 
   
b) certificatul de garanţie pentru fiecare produs, sau un certificat pentru toate produsele din contract, 
certificatul de calitate, declaraţie de conformitate pentru fiecare produs sau pe grupe de produse; 
16.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 
instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
16.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 
receptia produselor.  
 
17. Asigurari 
17.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau 
deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de 
livrare convenit.  
 
18. Servicii  
18.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii 
furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 
18.2. -  Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste 
servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. 
     Instalarea şi montarea se vor face în condiţiile prevăzute în oferte. 

 
19. Perioada de garantie acordata produselor 
19.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de 
ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De 
asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau 
materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca 
acestea vor functiona in conditii normale de functionare. 
19.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 12 luni.  
 (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora 
la destinatia finala. 
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce 
apare in conformitate cu aceasta garantie. 
19.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui 
produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul 
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perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la 
data inlocuirii produsului.  
19.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, 
achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un 
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 
19.6 - În timpul perioadei de garanţie, ofertantul va repara, când este necesar, obiectele, în termen de 3 zile de 
la anunţarea defecţiunii, pe cheltuiala sa. Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. În cazul când 
reparaţia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre 
reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada 
de reparaţie. 
 
20. Ajustarea pretului contractului 
20.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate in oferte, anexa la contract. 
20.2 - Preţul contractului  nu se actualizează. 
 
21. Amendamente  
21.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
22. Intarzieri in indeplinirea contractului 
22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in max…. zile de la data semnarii 
contractului. 
22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a 
serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
 
23. Cesiunea  
23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
24. Forta majora 
24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Solutionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in 
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la 
Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  
     Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabila, vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi 
şi acceptate ca atare. 
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26. Limba care guverneaza contractul 
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
27. Comunicari 
27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
28. Legea aplicabila contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
Partile au inteles sa incheie azi ................................. prezentul contract in 2 (doua) exemplare: 1 ex. la furnizor 
şi 1 ex. la beneficiar.     
 
 

Furnizor Achizitor 
  

SC  
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