
 1 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată                                                                
Nr.21393/08-10-201823-04-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
    a contractului de achiziţie privind  

                             ”Tehnică de calcul şi materiale de laborator”, 
               aferent contracte de cercetare nr.3PCCDI/2018-Proiect Complex-uCellDetect,             

                 nr.17/2018-PRINTPoC, nr.18/2018-AniConFilm, nr.173CI/2018-IMforVPP,          

                                        nr.174CI/2018-PIEFEN, şi nr.15/2017-AWAG 
prin achiziţie directă din Catalogul de cumpărări directe de produse din SEAP 

 
 
 
 
 

Conţine: 
 

SECŢIUNEA I: INVITAŢIA DE PARTICIPARE 
SECŢIUNEA II: CAIETUL DE SARCINI 
SECŢIUNEA III: MODELUL DE CONTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

SECŢIUNEA I 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI, invită operatorii 
economici interesaţi să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
privind: ”Tehnică de calcul şi materiale de laborator”. 

 
1. Informaţii generale 
1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi,  
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată,  
Bld.Prof. Dimitrie Mangeron nr.23, Imobil ETH, 700050, Iaşi.  
Tel: +40 232278680, int.1277. 
Fax: +40 232237627. 
E-mail: atimofte@tuiasi.ro 

 
1.2 Publicarea Invitaţiei de participare şi a documentelor anexate, se va face pe                 

site-ul: http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice . 
 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica în SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro, în Catalogul 
electronic pentru Cumpărări directe, până pe data de 15-10-2018, ora:15,00, 
şi vor avea denumirile şi codurile CPV indicate în Caietul de sarcini anexat 
Invitaţiei de participare, publicat pe site-ul universităţii: 
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice .  

ATENŢIE! 
Ofertantul care nu respectă aceste cerinţe (de a posta loturile ofertate în SEAP, la 
codul CPV şi denumirea, indicate în Caietul de sarcini, şi în termenul solicitat), riscă 
să nu fie luat în considerare. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

� Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele dintr-un lot, 
din Caietul de sarcini. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc 
repere în cadrul unui lot, solicitate prin Caietul de sarcini. 

Produsele livrate trebuie să fie noi, nefolosite şi să încorporeze toate 
îmbunătăţirile standard ale tipului de produs livrat.  Produsele livrate trebuie să fie de 
fabricaţie recentă, să nu intre în categoria “de test” şi să nu aibă nici un defect ca 
urmare a proiectului, materialelor şi manoperei, a oricăror acţiuni sau omisiuni ale 
producătorului. 

Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori, etc.) pentru 
produsele livrate, precum şi manualele de utilizare în limba română sau engleză.  
 

� Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi să furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii 
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. 
Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice 
minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în Caietul de sarcini. 

Cheltuielile cu transportul, livrarea (eventual instalarea şi punerea în funcţiune a 
echipamentelor), vor fi suportate de către furnizor. 
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Destinația de livrare:  
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Bld.Prof. 
Dimitrie Mangeron nr.23, Imobil ETH, 700050, Iaşi.  

� Fişe tehnice- se solicită Fişa tehnică a produsului/ broşura producătorului. 
 
1.5 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    90 de zile 

 1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind Invitaţia de participare/ 
Caietul de sarcini: 11-10-2018, ora 13,00. 

2. Obiectul contractului 
2.1 . Tip contract:  

Produse � 
 

2.2 . Denumire loturi:  

În Catalogul de produse din SEAP se va introduce denumirea fiecărui lotul ofertat, 
după cum urmează: 

LOT1_CTR3PCCDI_UCELLDETECT 

LOT2_CTR17_PRINTPOC 

LOT3_CTR18_ANICONFILM 

LOT4_CTR173CI_IMFORVPP 

LOT5_CTR174CI_PIEFEN 

LOT6_CTR15_AWAG 

şi codul CPV indicat mai jos pentru fiecare lot în parte, astfel: 

Pentru LOT1_CTR3PCCDI_UCELLDETECT:     COD CPV: 30213100-6 

Pentru LOT2_CTR17_PRINTPOC:                      COD CPV: 30213100-6 

Pentru LOT3_CTR18_ANICONFILM:                  COD CPV: 30213100-6 

Pentru LOT4_CTR173CI_IMFORVPP:                COD CPV: 30213000-5 

Pentru LOT5_CTR174CI_PIEFEN:                           COD CPV: 30213000-5   

Pentru LOT6_CTR15_AWAG:                                    COD CPV: 33696500-0 

  ATENŢIE! 
Ofertantul care nu foloseşte în SEAP, pentru fiecare lotul ofertat dintre cele de mai 
sus, aceste denumiri şi coduri CPV, riscă să nu fie luat în considerare. 

 
2.3 . Sursa/Surse de finanţare: 
LOT 1: Contract de cercetare nr.3PCCDI/2018-Proiect Complex-uCellDetect. 
LOT 2: Contract de cercetare nr.17/2018-RINTPoC. 
LOT 3: Contract de cercetare nr.18/2018-AniConFilm. 
LOT 4: Contract de cercetare nr.173CI/2018-IMforVPP.  
LOT 5: Contract de cercetare nr.174CI/2018-PIEFEN. 
LOT 6: Contract de cercetare nr.15/2017-AWAG. 
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2.4 . Locul de livrare a produselor: 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Bld. Prof. Dimitrie 
Mangeron nr.23, imobil ETH, 700050.  
3. Modalitatea de achiziţionare a produsele menţionate în Invitaţia de participare: 
Achiziţie directă prin Catalogul electronic de produse pentru Cumpărări directe, din 
SEAP. 
 

 

4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 
ofertei câştigătoare: 
Preţul cel mai scăzut. 
 

5. Plata preţului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, 
în maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a 
notei de recepţie. Preţul contractului nu se actualizează. 

 
6.  Anunţ de atribuire 

În urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina 
proprie de internet http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de 
atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului. 
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SECŢIUNEA II 
 

CAIETUL DE SARCINI 
                

 
NOTĂ nr.1: Se acceptă oferte pentru unul sau mai multe loturi, dar numai pentru loturi întregi. 
NOTA nr.2: reperele din TABELELE de mai jos constituie loturi. Lipsa unui reper din oferta pentru unul                
dintre loturi, atrage descalificarea pentru întregul lot ofertat. 
 

 

CARACTERISTICI  LOT 1:  

LOT1_CTR3PCCDI_UCELLDETECT 

COD CPV: 30213100-6. 

Valoare estimată totală LOT1 = 7150 lei fără TVA. 
Termen de livrare: în cel mult 42 de zile (6 săptămâni) de la data semnării 
contractului, dar nu mai târziu de data de 30-11-2018. 

Nr. lot Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 
Specificaţii tehnice 

U.M. Cant. 

LOT 
1.1 30213100-6 

LAPTOP 

Caracteristici/cerinţe: 

Display: Diagonală-13.3 inch; Rezoluţie- 1920*1080 pixeli; Format-Full HD; 

Iluminare-LED Backlight; Suprafaţă-Anti-Glare. 
Procesor: Producător-Intel®; Nume - Intel® Core™ i7-8550U Processor (8M 

Cache, up to 4.00 GHz); Familie- Intel® Core™ i7 din a opta generatie;               

Model -8550U; Nucleu- Kaby Lake R; Număr de nuclee-4; Numar thread-uri-8; 

Frecventa- 1,8 GHz; Frecventa turbo max- 4 GHz; Smart Cache-8MB;  

Tehnologie-14nm;Procesor grafic integrat-UHD 620;Putere maxima disipata-15W. 

Memorie: Capacitate- 16 GB; Tip memorie- DDR3; Frecventa- 2133 MHz; 

Sloturi RAM-Nu; Integrata- 16 GB. 
Stocare: Solid State Disk-Da; Capacitate SSD-1TB. 

Placă video: Producator Chipset-Intel; Seria- GMA; Model-UHD 620;                   

Suport DirectX 12-Da; Placa video-Integrată. 

Unitate optică: NU. 

Sunet: Sunet- Harman/Kardon-Da; Boxe- 2-way; Microfon incorporat-       

Built-in Strereo Speakers and Array microfone-Da; Sistem- Stereo;  

Tehnologii-SonicMaster. 

Conectivitate: 10/100/1000 Mbps with external USB3.0 LAN adapter; 
Wireless- 802.11ac+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2. 

Porturi: Porturi: 2xUSB3.0/1xUSB 3.1 Type-C/1xHDMI/1xAudio combo jack. 

Securitate: 
Parola Bios-Da; Parola HDD-Da; Cititor amprenta-Da; Suport TPM-Da. 

Multimedia: Camera web-VGA web camera-Da; Cititor carduri-SDCard reader-

Da; Carduri suportate-microSD;Tastatura-Chiclet;Tastatura iluminata-Da; 

Tastatura layout-English;Altele-TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere.  

Diverse: Culoare- Negru; Carcasa-Elemente finisate din aluminiu. 

Baterie: Tip- Li-Polymer; Număr celule-3; Putere- 50 Whr; Adaptor-45 W. 

Dimensiuni fizice: Dimensiuni-310x216x13.9mm(WxDxH);Greutate-0.98 kg. 

Mouse: Mouse cu formă ergonomică curbată; Rezolutie (dpi)- 1000; 

Butoane/rotite-3; Interfata mouse-Bluetooth; Tehnologie-Fara fir; Culoare-Negru; 

Altele-Alimentare: baterie 2 x AAA; Sistem inchidere prin rotire. 

Produs de referinţă: Mouse Dell Wireless WM615, Bluetooth, Black. 

Buc. 1 
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Software inclus în preţ: 
 

1.  SISTEM DE OPERARE-Windows 10 Pro, Versiune- 64 bit, Preinstalat 
 
2.  LICENŢĂ MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016, LICENŢĂ 
ELECTRONICĂ, DE VOLUM, ACADEMICĂ 
OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL Academic Edition  
 
Specificaţii: 
Tip licenţă: Licenţă electronică. 
Versiunea: Office 2016. 
Editie: Professional. 
Arhitectura:  32 sau 64 biţi. 
Aplicaţii incluse: 

- Microsoft Word. 
- Microsoft Excel. 
- Microsoft PowerPoint. 
- Microsoft Outlook. 
- Microsoft OneNote. 
- Microsoft Publisher. 
- Microsoft Access. 
Platforma: Windows. 
Limba: Engleză, Română. 
Tip Sistem: Desktop/Laptop. 
Compatibil cu sistemul de operare prinstalat mai sus: Windows 10 Pro. 

 

Alte cerinţe: 
Pachetul să conţină, inclus în preţ: 
Adaptor Micro HDMI la HDMI; Husă protecţie recomandată de producător. 

 

Produs de referinţă: 

Cod producător: -UX331UAL-EG066R- 

Ultrabook ASUS 13.3'' ZenBook 13 UX331UA, FHD, Procesor Intel® 

Core™ i7-8550U (8M Cache, up to 4.00 GHz), 16GB, 1TB SSD, GMA 

UHD 620, Win 10 Pro, Deep Dive Blue. 

Garanţie: minim 24 de luni de la livrare. 
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CARACTERISTICI  LOT 2:  

LOT2_CTR17_PRINTPOC 

COD CPV: 30213100-6. 

Valoare estimată totală LOT2 = 8400 lei fără TVA. 
Termen de livrare: în cel mult 42 de zile (6 săptămâni) de la data semnării 
contractului, dar nu mai târziu de data de 30-11-2018. 

Nr. lot Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 
Specificaţii tehnice 

U.M. Cant. 

LOT 
2.1 30213100-6 

COMPUTER PORTABIL  

Cerinţe generale minime şi obligatorii: 
PROCESOR 
Producător procesor: Intel®; Tip procesor: i7; 

Model procesor: 8550U; Arhitectura: Kaby Lake R;  

Număr nuclee:4;Frecvenţa nominală: 1800 MHz; Cache: 8192 KB; Frecvenţa 

Turbo Boost: 4000 MHz; Tehnologie procesor: 14 nm; Procesor grafic integrat: 

Intel® UHD Graphics 620. 

DISPLAY 
Diagonală display: 13.9 inch; Format display: Ultra HD/4K; Tehnologie 

display: IPS;Touchscreen: Da; Rezoluţie: 3840 x 2160. 

MEMORIE 
Capacitate memorie:16 GB;Tip memorie:DDR4;Frecvenţa:2400 MHz; 

Memorie integrată: 8192 MB. 

HARD DISK 
Tip stocare: SSD; Capacitate stocare:1 TB. 

PLACA VIDEO 
Tip placă video: Integrată; Producător chipset video: Intel. 

MULTIMEDIA 
Unitate optică:Nu;Camera WEB:720p HD; Audio: Difuzoare integrate; 

Microfon integrat: dual array; Tehnologii audio: Dolby Atmos; Difuzare: 2 x 

JBL. 

CONECTIVITATE & PORTURI 
Porturi: 1 x USB 3.0; 1xCard Reader;1 x Audio Out; 2 x USB type C; Wireless: 

802.11 ac; Versiune Bluetooth: 4.1. 

CARACTERISTICI GENERALE 
Design: Convertibil; Dimensiuni (W x H x D): 323x 3.95x223.5 mm; Greutate: 

max. 1.37 kg; Limba tastatura: Tastatură internatională; Securitate:Cititor de 

amprentă (Fingerprint reader with Windows Hello);Accesorii incluse:Bluetooth 

Active Pen; Baterie:până la 10,8 h; Caracteristici cheie: Camera web; Culoare: 

Cupru. 

 

SOFTWARE INCLUS ÎN PREŢ: 
 
1.  SISTEM DE OPERARE-Windows 10 Pro, Versiune- 64 bit, Preinstalat 
(include antivirus). 
 
2.  LICENŢĂ MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016, LICENŢĂ 
ELECTRONICĂ, DE VOLUM, ACADEMICĂ 
OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL Academic Edition  
 
Specificaţii: 
Tip licenţă: Licenţă electronică. 
Versiunea: Office 2016. 
Editie: Professional. 
Arhitectura:  32 sau 64 biţi. 

Buc. 1 
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Aplicaţii incluse: 

- Microsoft Word. 
- Microsoft Excel. 
- Microsoft PowerPoint. 
- Microsoft Outlook. 
- Microsoft OneNote. 
- Microsoft Publisher. 
- Microsoft Access. 
Platforma: Windows. 
Limba: Engleză, Română. 
Tip Sistem: Desktop/Laptop. 
Compatibil cu sistemul de operare prinstalat mai sus: Windows 10 Pro. 

 

Produs de referinţă: Laptop 2 in 1 LENOVO Yoga 920-13IKB. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI  LOT 3:  

LOT3_CTR18_ANICONFILM 

COD CPV: 30213100-6. 

Valoare estimată totală LOT3 = 12100 lei fără TVA. 
Termen de livrare: în cel mult 42 de zile (6 săptămâni) de la data semnării 
contractului, dar nu mai târziu de data de 30-11-2018. 

Nr. lot Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 
Specificaţii tehnice 

U.M. Cant. 

LOT 
3.1 30213100-6 

COMPUTER PORTABIL  

Cerinţe generale minime şi obligatorii: 

PROCESOR 
Producator procesor: Intel®; Tip procesor: i7; Model procesor: 8750H; 

Arhitectura: Coffee Lake-H; Numar nuclee: 6; Frecventa nominala: 2.2 GHz; 

Cache: 9216 KB; Frecventa Turbo Boost: 4.1 GHz; Tehnologie procesor: 14 nm; 

Procesor grafic integrat: Intel® UHD Graphics 630. 

DISPLAY 
Diagonala display: 15.6 inch; Format display: Full HD; Tehnologie display: LCD 

LED; Finisaj display: Anti-Glare; Rezolutie: 1920 x 1080. 

MEMORIE 
Capacitate memorie: 8 GB; Tip memorie: DDR4; Numar sloturi: 2; Sloturi 

ocupate: 1; Frecventa: 2400 MHz; Capacitate memorie maxima suportata: 16 GB; 

HARD DISK 

Tip stocare: HDD + SSD; Capacitate stocare: 1 TB+ 128 GB; Viteza de rotatie: 

5400 rpm; 

PLACA VIDEO 
Tip placa video: Dedicata; Chipset video: nVidia GeForce; Model placa video: 

GTX 1050; Capacitate memorie video: 4096 MB; Tip memorie placa video: 

GDDR5; 

Buc. 2 
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MULTIMEDIA 
Unitate optica: Nu; Camera WEB: HD; Audio: Difuzoare stereo Microfon 

CONECTIVITATE & PORTURI 
Porturi: 1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x USB 3.1 type C; 

Cititor de carduri: SD, SDHC, SDXC; Retea: 10/100/1000; Wireless: 802.11 

ac/a/b/g/n; Versiune Bluetooth: 4.0; 

CARACTERISTICI GENERALE 
Tastatura numerica: Da; Greutate: max. 1.99 Kg; Dimensiuni (W x H x D): 380 x 

19.2 x 256 mm; Limba tastatura: Tastatura internationala; Securitate: Parola 

BIOS, Parola HDD, TPM 2.0 (Trusted Platform Module); Material: Aluminiu; 

Caracteristici cheie: Camera web, Tastatura iluminata, Touchpad care accepta 

gesturi de atingeri multiple,Dual Cooling Fans; Culoare: Gri 

MOUSE OPTIC WIRELESS 
Tip: Standard; Rezolutie (dpi): 1000; Interfata mouse: Wireless; Tehnologie: 

Optic; Senzor: Optic; Culoare: Negru 

 
SOFTWARE INCLUS ÎN PREŢ: Windows 10 Pro, Versiune- 64 bit, 
Preinstalat. 
 

Produs de referinţă: ASUS VivoBook Pro 15 N580GD. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

LOT 
3.2 30232110-8 

IMPRIMANTA LASER COLOR 

 
CARACTERISTICI GENERALE: 
Format: A4; Functii disponibile: Imprimare; Tehnologie: Laser; Mod tiparire: 

Color; Duplex: Automat; ADF: Nu; Interfata: USB Retea Wireless; Volum 

recomandat: 7500 copii/luna; Alte functii: ePrint Air Print NFC Wi-Fi Direct™ 

Mopria; Cablu USB inclus: Da.  

MEDII PRINTARE 
Formate medii de printare: A4 RA4 A5 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm A6 

Envelope B5 Envelope C5 Envelope C6 Envelope DL; Greutate mediu printare: 

60 - 220 g/mp. 

IMPRIMANTA 
Viteza de printare alb/negru: 38 ppm; Viteza de printare color: 38 ppm; Rezolutie 

color: 1200 x 1200 dpi; Limbaj imprimanta: HP PCL 6 HP PCL 5c Emulare HP 

PostScript 3 PDF 1.7; Rezolutie printare: 1200 x 1200 dpi. 

CONSUMABILE 
Tip consumabil: Toner; Alimentare hartie: 1200 coli; Tava output: 250 coli. 

ALTELE 
Capacitate memorie: 1024 MB, Prima pagina: 7 s, Procesor: 1200 MHz; 

Accesorii incluse: Tava 1 multifunctionala de 100 de coli Tava 2 de intrare de 550 

de coli Tava 3 de intrare de 550 de coli; Greutate echipament: 33.4 Kg; Putere 

consumata: 617 W; Sistem de operare: Debian Linux Microsoft Windows 7 

Ubuntu Unix Fedora Microsoft Windows 8 Microsoft Windows Vista 32-bit 

Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.7 - 10.10 Linux 

Mint Linux Boss; Caracteristici ecran LCD: Ecran tactil 10.9 cm; Continut 

pachet: Cablu alimentare Consumabile CD cu software Documentatie Unitate de 

colectare a tonerului. 

 

Produs de referinţă: HP LaserJet Enterprise M553x, A4. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

Buc. 1 
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CARACTERISTICI  LOT 4:  

LOT4_CTR173CI_IMFORVPP 

COD CPV: 30213000-5. 

Valoare estimată totală LOT4 = 3600 lei fără TVA. 
Termen de livrare: în cel mult 42 de zile (6 săptămâni) de la data semnării 
contractului, dar nu mai târziu de data de 30-11-2018. 

Nr. lot Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 
Specificaţii tehnice 

U.M. Cant. 

LOT 
4.1 30213000-5 

COMPUTER PERSONAL  

Cerinţe generale minime şi obligatorii: 

Sistem de calcul de tip Sistem Desktop PC; destinat pentru Home office; sistem 

de operare: LINUX, culoare: Gri/Negru; procesor: Intel®; tip procesor: minim i5; 

model procesor: i5-7400; numar nuclee: 4; Numar thread-uri: 4; Arhitectura: 

Kaby Lake; Frecventa nominala: 3 GHz; Frecventa Turbo Boost: 3.5 GHz; Placa 

de baza: socket procesor 1151; Chipset: H110; Porturi Back panel: minim 1 x 

VGA, 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x PS/2, 1 x DVI-D, 3 x Audio 

Jack, 1 x RJ 45; Numar total sloturi memorie: 2; Retea: minim 10/100/1000; 

Bluetooth: 4.0; Memorie RAM: DDR4; Capacitate memorie: minim 8 GB; 

Memorie maxima: minim 32 GB; Sloturi ocupate: 1; Capacitate stocare: minim 

HDD; Capacitate HDD/SSHD; minim 1 TB; Placa video Integrata; Model Intel 

HD Graphics 630, Carcasa & Sursa; Tip carcasa: Mini Tower; Putere sursa: 

minim 300 W; Unitate optica DVD RW.  

Produs de referinţă:  

- Desktop Maguay ExpertStation, i5-7400, 8GB RAM, HDD 

1TB, DVD-RW,  

SAU 

- Lenovo V520, tower, Intel Core i5-7400 (Dual Core - 6M 

cache, 3 up to 3.5 GHz), 8GB DDR4 2400, 2 sockets, 1TB 

7200 rpm HDD, Integrated Graphics, DVD writer, 6 USB 

ports (4xUSB3.0, 2XUSB2.0), port serial, RJ-45, VGA, DP, 

HDMI, 7-in-1 card reader, 180W power supply, line-in/line-

out audio port, microphone port, HD Audio codec, Intel 

Dual Band Wireless-AC 3165, bluetooth 4.0, no operating 

system, mouse & keyboard. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

Buc. 1 

LOT 
4.2 38652120-7 

VIDEOPROIECTOR  

Cerinţe generale minime şi obligatorii: 

Pachet Educational Basic cu: Videoproiector 3D DLP InFocus IN112x. 

Luminozitate: minim 3200 lumeni | Contrast: minim 15000:1. Ecran proiectie 

videoproiector manual Ligra 180. Tip montaj: Tavan/Perete | Suprafata minim 

180x180 cm. Suport Universal Videoproiector PRB-2. Lungime brat: Variabila 

(430 - 650 mm) | Greutate suportata: 20 Kg. 

Produs de referinţă:  Pachet Educational Basic Videoproiector 3D 

DLP InFocus IN112x. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

Buc. 1 
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LOT 
4.3 30232110-8 

IMPRIMANTA LASER MONOCROM 

 
CARACTERISTICI GENERALE: 
Imprimantă Laser Monocrom Brother DCP-L2512D Duplex A4 dcpl2512dyj1. 

DCP-L2512D, print/scan/copy A4; print: max 30ppm (15ppm duplex), rezolutie 

max 1200x1200 dpi, fpo 8.5 sec, limbaj GDI, 64MB RAM, procesor 600MHz, 

tava 250 coli, duplex print; copy: max 30cpm, max 600x600 dpi, fco 10 sec, 99 

copii multiple, scalare 25-400%, increment 1%, 256 niveluri de gri, N-in-1 copy, 

2-in-1 ID copy; scan: color, CIS, max 1200x1200dpi (flatbed), 23.6 ipm mono/7.7 

ipm color (ADF), scan to e-mail, OCR, imagine, fisier, PDF, SharePoint, direct 

scan to Windows (7 si ulterior); USB 2.0, LCD 2 linii, 16 caractere; volum lunar 

recomandat: 250 - 2.000 pagini, maxim recomandat 15.000pag, toner starter 

700pag, consumabile: TN-2411 (1.2k), TN-2421 (3k), DR-2401 (12k). 

Inlocuieste DCP-L2500D . 

 

Produs de referinţă:  Multifunctionala Laser Monocrom Brother 

DCP-L2512D Duplex A4. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

Buc. 1 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI  LOT 5:  

LOT5_CTR174CI_PIEFEN 

COD CPV: 30213000-5. 

Valoare estimată totală LOT5 = 3100 lei fără TVA. 
Termen de livrare: în cel mult 42 de zile (6 săptămâni) de la data semnării 
contractului, dar nu mai târziu de data de 30-11-2018. 

Nr. lot Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 
Specificaţii tehnice 

U.M. Cant. 

LOT 
5.1 30213000-5 

COMPUTER PERSONAL  

Cerinţe generale minime şi obligatorii: 

Sistem de calcul de tip Sistem Desktop PC; destinat pentru Home office; sistem 

de operare: LINUX, culoare: Gri/Negru; procesor: Intel®; tip procesor: minim i5; 

model procesor: i5-7400; numar nuclee: 4; Numar thread-uri: 4; Arhitectura: 

Kaby Lake; Frecventa nominala: 3 GHz; Frecventa Turbo Boost: 3.5 GHz; Placa 

de baza: socket procesor 1151; Chipset: H110; Porturi Back panel: minim 1 x 

VGA, 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x PS/2, 1 x DVI-D, 3 x Audio 

Jack, 1 x RJ 45; Numar total sloturi memorie: 2; Retea: minim 10/100/1000; 

Bluetooth: 4.0; Memorie RAM: DDR4; Capacitate memorie: minim 8 GB; 

Memorie maxima: minim 32 GB; Sloturi ocupate: 1; Capacitate stocare: minim 

HDD; Capacitate HDD/SSHD; minim 1 TB; Placa video Integrata; Model Intel 

HD Graphics 630, Carcasa & Sursa; Tip carcasa: Mini Tower; Putere sursa: 

minim 300 W; Unitate optica DVD RW.  

Buc. 1 
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Produs de referinţă:  

- Desktop Maguay ExpertStation, i5-7400, 8GB RAM, HDD 

1TB, DVD-RW,  

sau 

- Lenovo V520, tower, Intel Core i5-7400 (Dual Core - 6M 

cache, 3 up to 3.5 GHz), 8GB DDR4 2400, 2 sockets, 1TB 

7200 rpm HDD, Integrated Graphics, DVD writer, 6 USB 

ports (4xUSB3.0, 2XUSB2.0), port serial, RJ-45, VGA, DP, 

HDMI, 7-in-1 card reader, 180W power supply, line-in/line-

out audio port, microphone port, HD Audio codec, Intel 

Dual Band Wireless-AC 3165, bluetooth 4.0, no operating 

system, mouse & keyboard. 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

LOT 
5.2 33195100-4 

MONITOR LED 

Cerinţe generale minime şi obligatorii: 

Monitor LED LG Diagonala minim 27" (inch), tehnologie display IPS, tip 

rezolutie: Full HD, Rezolutie optimă 1920 x 1080, Tip iluminare fundal LED, 

Aspect imagine 16:9, Format ecran: Wide, Luminozitate: 250 cd/m², Timp de 

raspuns: 1 ms, Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 178 / 178 grade, 

Contrast tipic 1000:1, Rata de refresh orizontala 30 - 85 kHz, Rata de refresh 

verticala: 56 - 75 Hz . 

Produs de referinţă: Monitor gaming IPS LED LG 27", Full HD, 

VGA, HDMI, Display Port, Negru, cod produs 27MP59G-P 

Garanţie: minim 12 luni de la livrare. 

Buc. 2 

 

 

 

 

CARACTERISTICI  LOT 6:  

  LOT6_CTR15_AWAG 

  COD CPV: 33696500-0. 

Valoare estimată totală LOT6 = 2860 lei fără TVA. 
Termen de livrare: în cel mult 42 de zile (6 săptămâni) de la data semnării 
contractului, dar nu mai târziu de data de 30-11-2018. 

Nr. lot Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 
Specificaţii tehnice 

U.M. Cant. 

LOT 
6.1 33696500-0 

Kit analiză NO3 lichid 

Kit analiză NO3 tip lichid pentru determinarea concentraţiei de NO3 din soluţii 

utilizând soluţii de test pe baza comparaţiei cu o grilă de culori. 

Descriere: 
- permite determinarea concentraţiei de NO3 cu soluţiilor de testare în 

concentraţii de până la peste 100 mg/L. 

1 kit permite un număr de minim 50 de determinări. 

Produs de referinţă: Griess Reagent,ACROS Organics™,50 ml. 

Buc. 4 
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LOT 
6.2 33696500-0 

Kit analiză NO3 bandă 

Kit analiză NO3 tip bandă pentru determinarea concentraţiei de NO3 din soluţii 

utilizând benzi de test pe baza comparaţiei cu o grilă de culori. 

Descriere: 

- permite determinarea concentraţiei de NO3 cu ajutorul benzilor de măsură 

în concentraţii de până la 50 mg/L. 

1 set conţine 50 de benzi de măsură. 

Produs de referinţă:ITS Thorsten Betzel™Semiquantitative Strips. 

Buc. 1 

LOT 
6.3 24322510-5 

Alcool etilic absolut puritate minim 99,3% 

Descriere: 
- Utilizare: pentru analiză; 

- Concentraţie: 99,5%; 

- Ambalaj: 1L. 

Litri 10 

LOT 
6.4 24323210-9 

Acid acetic glacial puritate 99,9% 

Descriere: 
- Utilizare: pentru analiză; 

- Concentraţie: 99%; 

- Ambalaj: 1L. 

Produs de referinţă: Acetic acid glacial, 100 %ROTIPURAN®, p.a., 

glass, 1 liter 64-19-7. 

Litri 2 

LOT 
6.5 24411000-8 

Acid azotic HNO3 

Descriere: 
- Utilizare: pentru analiză; 

- Concentraţie: 65%; 

- Ambalaj: 1L. 

Produs de referinţă: Nitric acid 65 %ROTIPURAN®, min. 65 %, 

p.a., ISO, 1 liter 7697-37-2. 

Litri 1 

LOT 
6.6 24311411-1 

Acid sulfuric H2SO4 

Descriere: 
- Utilizare: pentru analiză; 

- Concentraţie: 96%; 

- Ambalaj: 1L. 

Produs de referinţă: Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution 

in water, ACROS Organics™, 1L. 

Litri 1 

LOT 
6.7 24211300-9 

Dioxid de titan TiO2 

Dioxid de titan pudră, cu puritate pentru laborator. 

Produs de referinţă: Titanium(IV) oxide, anatase, 99.9%(metals 

basis), Alfa Aesar™, 25 g. 

25g. 1 

 

Întocmit, 

Prof.univ.dr.ing. Cristina Schreiner  

Prof.univ.dr.ing. Radu Burlică  

Conf.dr.ing. Marius Olariu 

Şef lucr.dr.ing. Bogdan Neagu   

Ing. Adrian Timofte 
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SECŢIUNEA III 
 
Nr. ______/_________ 

MODEL de CONTRACT DE FURNIZARE  

DE PRODUSE 

nr. ....... din .……............. 
 

 

Preambul 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, şi în temeiul celorlalte acte normative emise 

în baza Legii nr.98/2016, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi 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 Bulevardul 
Prof.Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, Iaşi, telefon/fax 0232-216853, ce funcţionează în baza legii 
nr.1360/1937 şi a Hotărârii Guvernului nr.26/2017– anexa 3 – poz.28, cod fiscal 4701606, cod IBAN: 
RO71TREZ23F650601710102X, RO60TREZ23F650601200530X, RO63TREZ23F650601200900, deschis la 
Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. Dan CAŞCAVAL – Rector  şi  Ec. Mariana CRIVOI – 
Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  

....................................................................denumire  operatorul economic  ...............................................  adresă 
sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... 
număr de înmatriculare Oficiul Naţional al Registrului Comerţui .....................................  cod fiscal  
...................................  cont................................... Trezoreria..........................................reprezentată 
prin................................................................................................(denumirea conducatorului) 
functia..............................................................în calitate de furnizor. 

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. furnizare – ansamblu de operatiuni care cuprinde (dupa caz): vanzare, livrare, transport, incarcare, descarcare, 

montare, instalare, punere in functiune, efectuare probe tehnice, de functionare, autorizare functionare, intretinere 

in perioada de garantie tehnica. 

g.  standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

h. 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. 

i. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

j. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de 

Comert (CIC). 

k. 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; 

l. 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 obliga sa furnizeze , respectiv să vândă, să livreze, şi, după caz, să instaleze şi să întreţină 

către achizitor proprietatea produselor prevăzute în Anexa la prezentul contract,  în  perioada/perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, produsele având specificaţiile 
tehnice detaliate în Anexa la prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, platibil 
furnizorului de catre achizitor conform graficului de plati, 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, incepand de la data semnării contractului de ambele 
părţi. 
6.2 – Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi 
contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului. 
 ( se inscrie data la care inceteaza contractul) 

6.3 – Durata contractului include termenul de livrare, receptie şi plată. Nu include perioada de garantie 
tehnica deoarece certificatul de garantie tehnica constituie un angajament complet distinct de prezentul 
contract. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe la data semnării contractului de către ambele părţi. 
 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
8.1 – Contractul are caracter public. 
8.2 – Documentele ce insotesc oferta, cuprinzand date despre ofertantul economic castigator, sunt 
confidentiale. 
 
9. Documentele contractului 
9.1 - Documentele contractului sunt: 
    a) Caietul de sarcini cuprins în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei înregistrată sub 
nr.….; 
    b) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în oferta înregistrată sub nr. …. şi a adresei 
cuprinzând corecţii şi precizări la propunerile tehnică şi financiară înregistrată sub nr. ….. (dacă este 
cazul); 
    c) anexe la contract . 
 
 
10.  Obligatiile principale ale furnizorului 
10.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performantele prezentate în oferta 
înregistrată sub nr……………………… 
10.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevazute prin graficul de livrare 
prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract. 
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, 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. 

10.4 – Furnizorul se obligă sa livreze produsele care fac obiectul contractului la sediul Facultăţii de Inginerie 
electrică, Energetică şi Informatică aplicată(str.Prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron nr.23, imobil ETH, birou 
Administrator şef facultate, et.2). 
10.5 - Furnizorul se obligă să transporte produsele în condiţii de siguranţă, la locul de livrare. 
10.6-Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, incarcarea, descarcarea, manipularea 
echipamentelor/echipamentului, sunt asigurate de furnizor. 
10.7- În cazul in care, la predare - primire, unul sau mai multe dintre echipamentele achizitionate nu 
respecta caracteristicile tehnice precizate in propunerea tehnica anexa la prezentul contract, nu se va realiza 
recepţia acestora. 
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10.8 - Furnizorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in termenul indicat 
de acesta, orice deficienta in furnizarea produselor care fac obiectul prezentului contract, cauzata de 
neindeplinirea obligatiilor sale contractuale.  
10.9 – Furnizorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca şi cum acestea ar fi 
parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in integralitate.   
10.10 - Furnizorul se obliga sa anunte imediat achizitorul si sa contribuie la minimizarea efectelor negative 
aparute ca urmare a unor cauze de forta majora care determina intarzieri in furnizarea produselor sau 
chiar intreruperea temporara a acestuia. 

 

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 de zile, de la data 
întocmirii/efectuării recepţiei finale, respectiv după livrare, şi dacă este cazul, după punerea în funcţiune şi 
instruirea personalului care va deservi produsele care fac obiectul prezentului contract, pe baza facturii si a 
procesului verbal de receptie finala.  Nota de intrare – recepţie se întocmeşte după emiterea facturii de catre 
furnizor.  
11.3- Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta 
le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
 
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 0,06% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea 
neonorata 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 10 zile după data de livrare limită (prezentată în Anexa la contract), 
achizitorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorata a 
contractului şi/sau să considere contractul anulat, fără nici o altă procedură prealabilă şi fără nici o obligaţie 
din partea beneficiarului. 
12.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile asumate prin contract conform art.11.2, atunci 
acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,06% 
pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuata. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu 
reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract nici într-o perioadă de 30 de zile după data 
limită de plată, furnizorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea 
neonorată a contractului. 
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. 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) Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi 
Informatică aplicată, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi. Recepţia va fi consemnată într-un proces 
verbal de recepţie cantitativ semnat de ambele părţi. 
(2) Recepţia calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la montarea, instalarea şi 
testarea echipamentelor/componentelor de către furnizor. Recepţia va fi consemnată într-un proces verbal 
de punere in functiune semnat de ambele părţi. 
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13.3 - Recepţia finală se  va  face  după  instruirea  personalului  de  deservire, ocazie  cu  care  va  fi  
încheiat  şi  procesul  verbal  de  recepţie finala.  
13.4 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 
13.5 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate la recepţie nu corespunde specificaţilor, achizitorul 
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, în maxim 10 zile de la notificare, fără a modifica 
preţul contractului: 
         a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
         b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 
13.6 - 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. 
13.7 - Prevederile clauzelor 13.1-13.5. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor 
obligatii prevazute in contract.  
 
14. Ambalare si marcare 
14.1 - (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. 
(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. 
14.2 – Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate. Ambalajul exterior va avea 
obligatoriu o eticheta continand urmatoarele date: 

- denumirea autoritatii contractante; 
- nr. de contract inregistrat la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi; 
- denumirea produsului (denumirea din contract) ce se afla in ambalajul respectiv; 

14.3 - 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. Standarde 
15.1 - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în 
propunerea sa tehnică. 
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 (conform Caietului de sarcini).  
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) cuprinzând 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- in baza 
informatiilor din anexa 3 – Centralizator cantitativ si valoric cu surse de finantare, loc de destinatie-livrare, 
termene de plata, astfel:  
Sursa de finanţare Cod fiscal Cont IBAN 
..........................................   
………………………….. ……….. ………………….. 
  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 finala produselor.  
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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 caietul de sarcini şi în ofertă. 

18.3. - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii si prevenirea si 
stingerea incendiilor pe toată durata prestarii serviciilor. Orice incident/accident datorat nerespectării 
acestor reguli de catre personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului. 

 
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 cea declarata in propunerea 
tehnica.  
(se precizeaza perioada de garantie acordata produselor). 
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei finale 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 notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în termen de 30 de zile de la anunţarea defecţiunii, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Furnizorul se obligă să suporte pe cheltuială proprie, transportul produsului defect.  
Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada de reparaţie. 
Produsul care în timpul perioadei de garanţie îl va înlocui pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de 
garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 
19.5 - Dacă furnizorul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
20. Ajustarea pretului contractului 
20.1 - Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea 
financiara, 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 perioada/perioadele inscrise in 
graficul de livrare. 
22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare, 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. 
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23. Cesiunea 
23.1 – Cesiunea de obligatii nu este permisa in contractul de achizitie publica. 
23.2 – In cazul aparitiei unor acte normative care au ca efect schimbari in situatia juridica a autoritatii 
contractante (fuziuni, divizare, dizolvari), partile contractante vor lua de indata toate masurile pentru ca 
drepturile si obligatiile existente in patrimoniul fostei autoritati sa fie preluate in aceleasi conditii, in 
intregime, de catre noua entitate juridica. 
23.3 – Cesiunea drepturilor reprezentand sume de incasat este permisa, prin act aditional, cu acordul scris, 
in prealabil, al achizitorului. 
23.4 – 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 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
24.6 - 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 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. 
  

26. Încetarea contractului 
26.1 Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele parti a tuturor 
obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei, fara vina nici 
uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia 
aplicabila.  
26.2 Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui 
preaviz de 5 zile Furnizorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau 
instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract;  
b) Furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult ___ ore/zile notificarii emise de catre 

Achizitor care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul 
contract care afecteaza executarea corespunzatoare si la timp a furnizarii produselor; 

c) Furnizorul refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o 

hotarâre judecatoreasca definitiva; 
f) Furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe 

care Achizitorul o poate justifica; 
g) impotriva Furnizorului a fost pronuntata o hotarâre având autoritate de lucru judecat cu privire 

la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna 
intereselor financiare ale CE; 

h) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul 
CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii 
obligatiilor sale contractuale;  

i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul Furnizorul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate 
intr-un act aditional la prezentul contract; 

j) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract; 
k) furnizorul a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic.  
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26.3 In termen de 5 zile dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor furnizate si 
toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii. 
26.4 Daca Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Furnizor fara a 
renunta la celelalte actiuni la care este indreptatit in baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu 
suferit.  
 
 27. Limba care guverneaza contractul 
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
28. Comunicări 
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, 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. 
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
29. Legea aplicabila contractului 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în in 3 (trei) exemplare: 1 ex. la furnizor şi 2 ex. 
la beneficiar.     
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