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Nr.18995  din   26.09.2016                  

Invitaţie de participare 

 

 În vederea achiziționării de „Apă minerală plată, carbogazoasă și băuturi 
nealcoolice carbonatate pentru Cantina  universității”, din Campusul studenţesc „Tudor 
Vladimirescu” Iaşi, vă solicităm să aveți amabilitatea de a ne trimite oferta dvs. pentru 
produsele specificate în Caietul de sarcini. 

1. Informaţii generale 
Achizitor: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Direcţia Servicii 
Studenţeşti. Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, Campus studenţesc Tudor Vladimirescu, 
cămin T18, D.S.S. Cod postal 700311, Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/702.431, 
0232/271.288, Adresa web: http://www.dss.tuiasi.ro/ 

2. Obiectul contractului 
2.1. Descrierea contractului: Achiziție „Apă minerală plată, carbogazoasă și băuturi 
nealcoolice carbonatate pentru Cantina  universității” conform cantităților și 
caracteristicilor detaliate în caietul de sarcini disponibil  la adresa de internet: 
http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice 
2.2. Tipul contractului: contract de furnizare produse „Apă minerală plată, 
carbogazoasă și băuturi nealcoolice carbonatate pentru Cantina  universității”, din 
Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi 
2.3 .  Durata contractului de achiziţie: până la 01.03.2017. 
2.4.  Condiții privind livrarea: Livrarea se va efectua în tranșe, în funcție de necesități pe 
baza de comandă telefonică/scrisă efectuată cu 24 ore înainte de livrare, la Cantina din 
Campusul studențesc  începând cu data de 10.10.2016. Se vor livra produse care să 
îndeplinească cerinţele ce se găsesc detaliate în caietul de sarcini 
2.5. Garanție de bună execuție a contractului: 5% din valoarea contractului (sau 2.5% dacă 
societatea face parte din I.M.M.) 
2.6 Termen de plată: Plata se va face prin OP în contul de Trezorerie indicat de operatorul 
economic, în maximum 30 de zile de la recepţia calitativă şi cantitativă a produselor. 
Preţul contractului nu se actualizează. 

3. Informații cu privire la procedură și criteriul aplicat în determinarea ofertei 
câștigătoare 

3.1. Tipul procedurii: achiziție directă cu finalizare electronică. Ofertantul declarat 
câștigător va introduce în Catalogul de pe SEAP produsele ofertate. 
3.2 Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCĂZUT 
   4. Modul de prezentare a ofertei: 
4.1 Oferta se va depune: în plic sigilat (marcat cu inscripţia Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” din IAŞI, Direcţia Servicii Studenţeşti, achiziţie : „Apă minerală plată, 
carbogazoasă și băuturi nealcoolice carbonatate pentru Cantina  universității”), la 
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adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în str. Prof.Dr.Docent 
Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, parter, Registratură, camera A-02 – ing. Mihaela 
Potângă până la data de 30.09.2016, ora 13:00 

Analiza ofertei se face pe întreg lotul. Nu sunt acceptate oferte cu repere lipsă în 
cadrul lotului. 
4.2 Oferta electronică cât și cea scrisă trebuie să conţină același preţ unitar. Orice 
modificare de preț, atrage descalificarea ofertantului 
4.3 Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de: 

a. Declarația pe proprie răspundere a furnizorului cu privire la  conformitatea 
specificațiilor tehnice a produselor ofertate cu cerințele Caietului de sarcini 

b. Documente care să demonstreze că ofertantul poate livra sau deține cel puțin 
un mijloc de transport autorizat conform Ordinului 111/2008 emis de Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului.  

4.4 Oferta va fi fermă, cu prețul exprimat în lei, fără TVA, ce nu poate fi ajustat pe toată 
durata de derulare a contractului. Oferta de preț include costurile produselor, transportului, 
solicitate cf. caietului de sarcini cu o valabilitate de cel puțin 30 de zile. 

5. Persoane de contact Viorica Comșa, e-mail: viorica.comsa@tuiasi.ro, telefon: +04-
0232-702-463 
 

Caietul de sarcini este ataşat acestei invitaţii/anunţ. 
 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI 
 

Director Direcţia Servicii Studenţeşti, 
Ing. Bogdan BUDEANU 

 
 
 
 
 
 
 

 
Administrator cantină                                                                              Întocmit, 
Ing. Marusia COSTEA                                                                       Ec. Viorica Comșa                        
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CAIET DE SARCINI 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, 
propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele 
impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate 
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în 
Caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.  
NOTĂ : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă 
de fabric sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru 
identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau 
echivalent ». 
Atenţie: accesul în Campus nu este permis decât cu maşină de max. 7 - 7,5 tone capacitate. 

 

N
r. 
C
rt. 

 
COD CPV 

 
Denumire  

produs 

 
U/
M 

 
Cant

. 

 
Caracteristici 

1 15981100-9 Apă 
minerală 
plată Izvorul 
alb pet( 500 
ML) 

Buc 

1500 

Apa minerală plată necarbogazoasă calitatea I, produs 
microbiologic pur, bogat în minerale. 
Aspectul conţinutului: lichid limpede, culoare: incoloră, miros şi 
gust: plăcut; fără miros şi gust străin, pură din punct de vedere 
microbiologic. Aspectul ambalajului: curat, nedeformat, 
etichetat cu toate elementele de identificare. 
Caracteristici fizico-chimice: 
-Ca,mg/l: 9 (min) 
-Mg,mg/l: 2 (min) 
-Na,mg/l: 2 (min) 
-pH: 6,5(min) 
-Reziduu sec la 180ºC: 50-500 mg/l 
Ambalată în peturi de 0,5 l 
Produs conform Hotărârii nr. 1020/ 2005 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor 
minerale naturale 

2 15981000-8 Apă 
minerală 
carbogazoa
sa Poiana 
Negri pet 
(500 ML) 

Buc 

750 

Apa minerală plată carbogazoasă calitatea I, produs 
microbiologic pur, bogat în minerale. 
Aspectul conţinutului: lichid limpede, culoare: incoloră, miros şi 
gust: plăcut; fără miros şi gust străin, pură din punct de vedere 
microbiologic, Aspectul ambalajului: curat, nedeformat, 
etichetat cu toate elementele de identificare. 
Caracteristici fizico-chimice: 
-Ca,mg/l: 150(min) 
-Mg,mg/l: 50(min) 
-Na,mg/l: 20(min) 
-pH: 6 – 7.2 
-Reziduu sec la 180ºC: 500-1500 mg/l 
Ambalată în peturi de 500 ml 
Produs conform Hotărârii nr. 1020/ 2005 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de xploatare şi comercializare a apelor 
minerale naturale. 
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3. 15981000-8 Apă 
minerală 
carbogazoa
sa Dorna 
pet (500 ML) 

Buc 

750 

Apa minerală plată carbogazoasă calitatea I: produs 
microbiologic pur, bogat în minerale. Apa minerală plată 
carbogazoasă calitatea I. 
Aspectul conţinutului: lichid limpede, culoare: incoloră, miros şi 
gust: plăcut; fără miros şi gust străin, pură din punct de vedere 
microbiologic, Aspectul ambalajului: curat, nedeformat, 
etichetat cu toate elementele de identificare. 
Caracteristici fizico-chimice: 
-Ca,mg/l: 150(min) 
-Mg,mg/l: 50(min) 
-Na,mg/l: 20(min) 
-pH: 6 – 7.2 
-Reziduu sec la 180ºC: 500-1500 mg/l 
Ambalată în peturi de 500 ml 
Produs conform Hotărârii nr. 1020/ 2005 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de xploatare şi comercializare a apelor 
minerale naturale. 

4. 15982000-5 Coca - Cola 
(500 ML) 

Buc 

2400 

Produs lichid cu  aspect limpede, de culoare brun inchis, cu 
gust si miros placut , caracteristic de cola; Calitatea I, ambalat 
în PET –uri  de 0,5 l 
-Ambalaj curat, marcat corespunzător 
-Lichid omogen, fie limpede, fie opalescent, fără sediment sau 
impurităţi în suspensie, cu culoare specifică materiilor prime 
folosite. 
-Consisnteta fluida 
-Miros Plăcut, aromat, caracteristic fructelor, legumelor, 
plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, fără miros 
străin ( de fermentat, de mucegai,etc) 
-Gust PIăcut, dulce sau dulce-acrişor, uşor acidulat în cazul 
celor cu adaos de dioxid de carbon, caracteristic fructelor, 
legumelor, plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, 
fără gust străin  (acru, de fermentat, de mucegai etc ) 
      METODA DE ANALIZA SR 1754 
- Subst.uscată solubilă,8 grade refractometrice, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 5956 
- Aciditatea totală exprimata in acid citric,1 g/l, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 2567 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mare de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.30/g; 
Bacterii coliforme: absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: absent/g. 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mic de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.300/g; 
Bacterii coliforme: max.10/g; 
Escherichia coli : absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: max10/g. 

5. 15982000-5 Fanta pet 
(500 ML) 

Buc 

2400 

Produs cu gust si miros placut , caracteristic fructelor pe care 
le conţine ( portocale, ameura,struguri,lamâie, etc); Calitatea I 
Contine urmatoarele ingrediente: apa,  zahăr, suc de fructe, 
arome naturale , acidifiant , conservanţi, coloranţi, dioxid de 
carbon. Conţinutul în suc de fructe ;  ambalat în PET –uri  de 
0,5 l 
-Ambalaj curat, marcat corespunzător 
-Lichid omogen, fie limpede, fie opalescent, fără sediment sau 
impurităţi în suspensie, cu culoare specifică materiilor prime 
folosite. 
-Consisnteta fluida 
-Miros Plăcut, aromat, caracteristic fructelor, legumelor, 
plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, fără miros 
străin ( de fermentat, de mucegai,etc) 
-Gust PIăcut, dulce sau dulce-acrişor, uşor acidulat în cazul 
celor cu adaos de dioxid de carbon, caracteristic fructelor, 
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legumelor, plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, 
fără gust străin  (acru, de fermentat, de mucegai etc ) 
      METODA DE ANALIZA SR 1754 
- Subst.uscată solubilă,8 grade refractometrice, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 5956 
- Aciditatea totală exprimata in acid citric,1 g/l, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 2567 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mare de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.30/g; 
Bacterii coliforme: absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: absent/g. 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mic de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.300/g; 
Bacterii coliforme: max.10/g; 
Escherichia coli : absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: max10/g. 

6 15982000-5 Sprite pet 
(500 ML) 

Buc 

1200 

Produs lichid cu  cu gust si miros placut caracteristic de 
lămâie, culoare alba spre slab gălbuie, calitatea I, ambalat în 
PET –uri  de 0,5 l 
-Ambalaj curat, marcat corespunzător 
-Lichid omogen, fie limpede, fie opalescent, fără sediment sau 
impurităţi în suspensie, cu culoare specifică materiilor prime 
folosite. 
-Consisnteta fluida 
-Miros Plăcut, aromat, caracteristic fructelor, legumelor, 
plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, fără miros 
străin ( de fermentat, de mucegai,etc) 
-Gust PIăcut, dulce sau dulce-acrişor, uşor acidulat în cazul 
celor cu adaos de dioxid de carbon, caracteristic fructelor, 
legumelor, plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, 
fără gust străin  (acru, de fermentat, de mucegai etc ) 
      METODA DE ANALIZA SR 1754 
- Subst.uscată solubilă,8 grade refractometrice, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 5956 
- Aciditatea totală exprimata in acid citric,1 g/l, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 2567 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mare de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.30/g; 
Bacterii coliforme: absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: absent/g. 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mic de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.300/g; 
Bacterii coliforme: max.10/g; 
Escherichia coli : absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: max10/g. 

7 15982000-5 Schweppes 
pet (500 ML) 

Buc 

1200 

Produs lichid omogen, fie limpede, fie opalescent, fără 
sediment sau impurităţi în suspensie, cu culoare specifică 
materiilor prime folosite, calitatea I, ambalat în PET –uri  de 0,5 
l 
-Consisnteta fluida 
-Miros Plăcut, aromat, caracteristic fructelor, legumelor, 
plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, fără miros 
străin ( de fermentat, de mucegai,etc) 
-Gust PIăcut, dulce sau dulce-acrişor, uşor acidulat în cazul 
celor cu adaos de dioxid de carbon, caracteristic fructelor, 
legumelor, plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, 
fără gust străin  (acru, de fermentat, de mucegai etc ) 
      METODA DE ANALIZA SR 1754 
- Subst.uscată solubilă,8 grade refractometrice, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 5956 
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- Aciditatea totală exprimata in acid citric,1 g/l, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 2567 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mare de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.30/g; 
Bacterii coliforme: absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: absent/g. 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mic de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.300/g; 
Bacterii coliforme: max.10/g; 
Escherichia coli : absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: max10/g. 

8. 15982000-5 Cappy pulpy 
(330 ML) 

Buc 

1200 

Cappy, necarbogazos diverse arome cu pulpa de fructe 
calitatea I, ambalat în PET –uri  de  0,330 l 
Ambalaj curat, marcat corespunzător,  
-Lichid omogen, fie limpede, fie opalescent, fără sediment sau 
impurităţi în suspensie, cu culoare specifică materiilor prime 
folosite. 
-Consisnteta fluida 
-Miros Plăcut, aromat, caracteristic fructelor, legumelor, 
plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, fără miros 
străin ( de fermentat, de mucegai,etc) 
-Gust PIăcut, dulce sau dulce-acrişor, uşor acidulat în cazul 
celor cu adaos de dioxid de carbon, caracteristic fructelor, 
legumelor, plantelor sau substanţelor aromatizante folosite, 
fără gust străin  (acru, de fermentat, de mucegai etc ) 
      METODA DE ANALIZA SR 1754 
- Subst.uscată solubilă,8 grade refractometrice, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 5956 
- Aciditatea totală exprimata in acid citric,1 g/l, minim 
      METODA DE ANALIZA SR 2567 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mare de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.30/g; 
Bacterii coliforme: absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: absent/g. 
- Băuturi răcoritoare cu termen de valabilitate mai mic de 14 
zile: 
Numărul total de germeni aerobi mezofili: max.300/g; 
Bacterii coliforme: max.10/g; 
Escherichia coli : absent/g; 
Drojdii şi mucegaiuri: max10/g. 

9. 15982000-5 Nesta  pet 
(500 ML) 

Buc 

600 

Nestea, necarbogazos diverse arome calitatea I, ambalat în 
PET –uri  de  0,500 l 
- Lichid opalescent, omogen, cu un uşor sediment. 
- Culoare caracteristică fructelor sau legumelor componente 
- Gust si miros plăcut, bine exprimat, caracteristic 
componentelor 
- Consistenta semifluidă: se admite o separare de lichid la o 
treime din partea superioară a ambalajului 
- Corpuri straine absente 
      METODA DE ANALIZA SR 1754 
- Conţinut de  pulpă de fructe şi/sau de legume. 25 %, 
(m/m),min      METODA DE ANALIZA SR 5951 
- Substanţă uscată solubilă, 12-20 grade refractometrice 
METODA DE ANALIZA SR 5956 
- Aciditatea totală exprimată în grame acid malic la 100 g 
nectar, max. 1,5 grame METODA DE ANALIZA SR 5952 
- Mărimea medie a particulelor, 200 μm, max METODA DE 
ANALIZA SR 13358 
- Cenuşă insolubilă în HCl, 0,1%, max METODA DE ANALIZA 
SR 9026 
- Proprietăţi microbiologice. 
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Număr total de germeni aerobi mezofili: max.30/g 
Bacterii coliforme: absent/g 
Drojdii şi mucegaiuri:absent/g  
 

 
Alte specificații 

 Ofertantii vor prezenta orice documente prin care sa ateste conformitatea caracteristicilor din 
oferta tehnică cu specificatiile tehnice( caracteristicii organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, 
ambalare) solicitate prin caietul de sarcini.  

Condiţii generale de marcare, ambalare şi etichetare  
     Marcarea şi etichetarea se va face conform prevederilor H.G.R. nr. 106/2002 cu completările şi 
modificările ulterioare. Materialele folosite la ambalare trebuie să fie rezistente, curate, fără miros 
străin, avizate de Ministerul Sănătăţii şi inscripţionate cu următoarele informaţii: 

- denumirea producătorului şi localitatea 
- denumirea produsului – sortimentului 
- lotul şi data fabricaţiei 
- termen de valabilitate 
- termen minim de garanţie 
- condiţii de păstrare.  

  Transportul si livrarea produselor 
Expedierea produselor este în sarcina exclusivă a furnizorului şi se va face numai cu mijloace 

de transport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
-  să fie autorizate sanitar – veterinar,  
- să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor produsului, 
precum şi protecţia împotriva prafului, insectelor, rozătoarelor şi altor surse de poluare, degradare 
şi contaminare atât a produselor cât şi a ambalajelor.  
Livrarea se va efectua in transe, în funcție de necesități pe baza de comanda telefonica, la 
Cantina din Campusul studentesc Tudor Vladimirescu din Iasi, cu 24 ore inainte de livrare, 
cantitatile necesare. 
Punerea la dispoziție a două vitrine frigorifice  pentru perioada derulării contactului, nepercepându-
se costuri suplimentare, acestea vor fi incluse în prețul de achiziție (în regim custodie). De asemeni, 
transportul și manipularea acetora sa fie incluse în prețul de achiziție,se vor realiza până în incinta 
Cantinei Tudor Vladimirescu din Iași.   
Caracteristici Vitrine Dimensiunile vitrinelor să fie de  1295x744x2030 mm extern (WxDxH), 
greutatea de aproximativ 240 kg, capacitatea de max. 640 PET-uri de 500 ml și de max. 1280 PET-
uri de 330 ml. 
Produsele livrate vor fi însotite de urmatoarele documente:  
i. Factura fiscala 
ii. Aviz de însotire a marfii, cand este cazul; 
iii. Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate  

Garanţii 
Termenul de garanţie şi termenul de valabilitate acordate produselor de către 

furnizor/producător sunt cele prevăzute de legislatia in vigoare. 
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat în interiorul termenului de garanţie şi în 

termenul de valabilitate, achizitorul fiind în drept să solicite în interiorul acestor termene, înlocuirea 
fără costuri suplimentare pentru achizitor, în cel mult 24 de ore,  a produsului necorespunzător.  

Achizitorul poate respinge lotul de produse dacă la receptia calitativa constată că minim 10% 
din produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice 
solicitate.  

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul şi de a pretinde plata de daune 
interese. 

Autoritatea contractantă  îşi rezervă dreptul de a efectua periodic, pe perioada de derulare a 
contractului, analiza privind calitatea produsului, la un laborator neutru specializat. Probele supuse 
analizelor de laborator vor fi prelevate prin sondaj. 

Costurile determinate de testarea calităţii produselor prin laboratoare vor fi suportate de 
furnizor, dacă se dovedeşte neconformitatea produselor. 

Conditii de ambalare:  
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 a. Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii 
si transportului;  

 b.  Atât materialul de ambalat cât si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, în stare buna, fara 
insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure calitatea si durabilitatea produsului. 

 c. Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate în conditii în care sa nu 
scada calitatea iar înainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curateniei si 
mirosului 

Nota 1. Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta 
trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, 
manipulare, depozitare, consum.  

 Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a 
termenului de garantie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor 
alimentare sau a altor afectiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. 

 
 
 

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI 

Director Direcţia Servicii Studenţeşti, 

Ing. Bogdan BUDEANU 

Administrator cantină                                                              Responsabil achiziţie, 

Ing. Marusia COSTEA                                                                              Viorica Comșa 
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CONTRACT  DE  FURNIZARE  DE  PRODUSE 

nr.            din   

Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi în conformitate cu prevederile H.G nr. 395/06.06.2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru și 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 incheiat prezentul contract de furnizare de 
produse 
intreAutoritatea contractantă, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Str. Prof. 
Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr.67, imobil T, Iaşi, telefon 0232-212322, fax.0232/211667, ce funcţionează în 
baza legii nr.1360/1937 şi Hotărârii Guvernului României nr.44/2016 – Anexa 3 – poz.28, codul fiscal 
4701606, Cod IBAN: RO98TREZ23F651104200301X, deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: 
Prof.dr.ing. Dan Cașcaval– Rector şi Ec.Mariana CRIVOI – Director Economic, în calitate de achizitor pe de o 
parte, 
şisi  
S.C. …….. cu sediul în Iaşi, ………………  telefon / fax. ………………., înregistrată la Registrul Comerţului cu 
nr. ………………, cod fiscal RO ………………, cod IBAN ……………….. deschis la  ……………..., 
reprezentată prin  ………………….  , în calitate de furnizor , pe de altă 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. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să vândă, să livreze apă minerală plată, carbogazoasă și băuturi nealcoolice 
carbonatate în  perioada/perioadele convenite produsele  avand specificatiile tehnice din Anexa 2 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 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 valabil până la data de 01.03.2017 , incepand de la data semnării 
contractului de ambele părţi. 
6.2. Termenul de livrare al produselor incepe cu data de 10.10.2016 si poate fi prelungit pana la terminarea 
efectiva a cantitatilor prin act aditional. 
6.3 . Această perioadă include termnul de livrare, recepție și plată. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data semnării 
contractului de ambele parti. 
 
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) acte adiţionale, dacă există; 

    b) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în  documentaţia de atribuire atribuita SEAP la 
data de… 

    c) anexa la contract: nr.1, nr.2 

10.  Obligatiile principale ale furnizorului 
10.1- Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele prezentate, în Anexa 2,  la prezentul contract.   
10.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze, în termenul de livrare prevăzut în documentaţia de atribuire şi în 
ofertă, respectiv: in transe, în funcție de necesități pe baza de comanda telefonica, la Cantina din Campusul 
studentesc Tudor Vladimirescu din Iasi, cu 24 ore inainte de livrare, cantitatile necesare, asa cum este  
prezentat si in  anexa 3 la contract. 
10.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
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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, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 
11.  Obligatiile principale ale achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
11.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de 30 zile, de la data 
întocmirii/efectuării recepţiei cantitative şi calitative. Nota de intrare – recepţie se întocmeşte după emiterea 
facturii de catre furnizor.  
 11.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans furnizorului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori 
de returnare integrală a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. 

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 1 zi lucrătoare după data de livrare limită conform anexei nr.2, 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 30 de zile de la expirarea perioadei 
de la recepţia cantitativă şi calitativă, 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 30 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. Garantia de buna executie a contractului 
13.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din 
pretul contractului, adica ....lei (sau 2,5 % adica ..... RON, dacă societatea face parte din IMM)   pentru 
perioada de .....luni oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului, respectiv în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnarii contractului  de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie a contractului se 
poate costitui prin : 

a)Ordin de plată vizat de bancă : 
Universitatea Tehnică ‘’Gheorghe Asachi ‘’din Iaşi 
CF : 4701606 ;   Cont : RO93TREZ4065005XXX000422, Deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi 
 b)Depunerea  în  numerar numai la casieria  D.S.S. a  Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi. 
 c)Scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante. 

13.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a 
contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. Dacă garanţia de 
bună execuţie a fost constiuită în termenul stabilit la pct. 13.1 şi 7.1, prezentul contract constituie şi ordin de 
începere, nefiind necesară întocmirea vreunui alt document în acest sens. 
13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, 
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost 
respectate.    
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13.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie de ......RON(sau 2,5 % adica ....... RON,  
dacă societatea face parte din IMM)   in termen de 14 zile lucrătoare de la indeplinirea obligatiilor asumate; 
furnizorul tran,mite prin fax la nr. 0232/271.288 o solicitare de restituire a garantiei de buna executie și va 
menționa contul în care doreste autoritatea contractantă să facă ordin de plată. 
13.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  
 
14. Receptie, inspectii si teste 
14.1 - 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. 
14.2 - (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. 
14.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia 
finala a produselor, după cum destinaţiile (locurile de livrare) sunt precizate în anexa 1 la prezentul contract.  
14.4 - 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.   
14.5 - 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. 
14.6 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor 
obligatii prevazute in contract.  
 
15. Ambalare si marcare 
15.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele conform specificatiilor din propunerea tehnica 
cuprinsa in detaliu cumparare directa atribuita SEAP in data de ....., cat si in Anexa...    Caietul de sarcini 
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. 
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este 
cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate 
punctele de tranzit. 
15.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele 
ropunerea tehnica cuprinsa in detaliu cumparare directa atribuita SEAP in data de ....., inclusiv cerintele 
suplimentare dacă este cazul. Marcarea şi etichetarea se va face conform reglementărilor în vigoare. 
Materialele folosite la ambalare trebuie să fie rezistente, curate şi inscripţionate cu următoarele 
informaţii:denumirea produsului; denumirea producătorului, localitatea; data de fabricaţie/ambalare şi termen 
de valabilitate; condiţii de păstrare; cantitate; instrucţiuni de folosire ( daca este cazul) 
15.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor 
(paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 
15.4 -Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate, cu termenul de valabilitate mentionat 
si codul configuraţiei conform caiet de sarcini si anexei 3. 

16. Standarde 

16.1 -Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în 
documentaţia de atribuire, respectiv anex, respectiv anexa 2 la prezentul contract. 

16.2 - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau 
alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

17.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
17.1 - Furnizorul are obligatia de a livra şi de a verifica produsele furnizate la destinatia finală –Cantina 
„Tudor Vladimirescu”, respectând: 
 a) datele din documentaţia de atribuire, oferta tehnică , şi 

 b) termenul comercial stabilit, Livrarea se va efectua in transe, în funcție de necesități pe baza de 
comanda telefonica, la Cantina din Campusul studentesc Tudor Vladimirescu din Iasi, cu 24 ore inainte de 
livrare, după semnarea contractului de ambele parti. 
17.2 -(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. 
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          (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 
a) facturi fiscale (comerciale) cuprinzănd denumirea produsului, cantitatea, valoarea.  

Sursa de finanţare Cod fiscal Cont IBAN 

Fond Cantină 4701606 RO98TREZ23F651104200301X

b) declaraţie de conformitate pentru fiecare produs; 
17.3 - 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. 
17.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 
receptia produselor.  
18. Asigurări 
18.1- 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.  
19. Servicii  
19.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii 
furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 
19.2 - 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. 
20. Perioada de garantie acordata produselor 
20.1 Perioada de valabilitate acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică 
stabilită de către producător pentru fiecare produs în parte.  
20.2 Perioada de valabilitate  a produselor începe cu data recepţiei, efectuate după livrarea acestora la 
destinaţia finală. 
20.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
în conformitate cu această valabilitate. 
20.4 – La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în termen de 1(unu) 
zile, de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de 
valabilitate, le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care 
curge de la data înlocuirii produsului.  
21. Ajustarea pretului contractului 
21.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
21.2 - Preţul contractului  nu se actualizează. 

22. Amendamente  
22.1 - 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. 
 
23. Subcontractanti 
23.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
23.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se 
constituie in anexe la contract. 
23.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa 
din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc 
partea lor din contract. 
23.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
24. Intarzieri in indeplinirea contractului 
24.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in contract. 
24.2 - 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. 
24.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execitie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
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25. Cesiunea  
25.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
25.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
26. Forta majora 
26.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
26.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
26.3 - 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. 
26.4 - 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. 
26.5 - 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. 
27. Solutionarea litigiilor 
27.1 - 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. 
27.2 - 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 de catre 
instantele judecatoresti din Romania: respectiv Tribunalul Iaşi/ Curtea de Apel Iaşi. 
Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabila, vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi şi 
acceptate ca atare. 
28. Limba care guverneaza contractul 
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
29. Comunicari 
29.1 - (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. 
29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
30. Legea aplicabila contractului 
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie azi     ............      prezentul contract in 3 exemplare: 1 ex. la furnizor şi 2 ex. la 
beneficiar. 
 
                                                                                               
    
FURNIZOR                                                                                                                        ACHIZITOR 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din  Iaşi 
 Rector, 

 Prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval 
 

Director General Administrativ, 

Dr.ec.jur. Petru Condrea 
 

Director Economic, 

Vizat, pentru control financiar preventiv propriu, 

Ec. Mariana Crivoi 
Vizat oficiu juridic, 

Jur. Mirela Troia 

Viză de certificare a structurii organizaţionale  emitente 

Director D.S.S., 

                                                                                                     Ing. Bogdan Budeanu  
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Administrator cantină, 

                                                                                                     Ing.Marusia Costea 

Intocmit 
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ANEXA 1 – Centralizatorul cantitativ şi valoric al produselor  

 

ANEXA 2 – Specificaţii tehnice detaliate ale  produselor 
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