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Invitație de participare 
Selecție de oferte 

 
Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului 
de servicii „Proiectare reparare tâmplărie exterioară Aulă și Bibliotecă”, Cod CPV 79930000-2. 
 
1. Informații generale 
1.1. Achizitor 
Denumirea: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
B-dul Carol I nr. 11A 
IAŞI – 700506 ROMANIA 
Tel: +40-232-270041; Fax: +40-232-217720 
1.2 Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP si totodata transmiterea acestora către 
achizitor este de 04.09.2018. 
1.3 Depunere oferte 
Oferta se încarcă în catalogul electronic SEAP.  Totodată, documentele de eligibilitate scanate și 
insoțite de oferta de preț și de graficul de prestare, se transmit în format electronic la adresa de e-
mail gcorban@etti.tuiasi.ro. 
 
2. Obiectul contractului de achizitii 
2.1 Contract de furnizare produse ” Proiectare reparare tâmplărie exterioară Aulă și Bibliotecă” 
2.2 Descrierea serviciilor care se doresc a fi achiziționate: caietul de sarcini publicat împreună cu 
această invitație de participare descrie in detaliu serviciile ce vor fi prestate. 
2.3 Prestarea serviciilor 
Serviciile se vor presta la adresa achizitorului menținionată mai sus în această invitație de 
participare in termen de 45 de zile de la contractare. Astfel, pretul final al serviciilor vor include 
costurile pentru toate serviciile solicitate în caietul de sarcini. 
2.4 Durata contractului de achizitie: până la data efectuării plății de către beneficiar, maxim 30 de 
zile de la data recepționării proiectului. 
2.5 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: Datorită complexității reduse a proiectării 
se aplică: prețul cel mai mic. 
 
 
         Administrator Sef, 
        Dr.ing. Gina Corban 
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Caiet de sarcini 

Reparatii tâmplărie exterioară metalică a Aulei ”Carmen Sylva” și a Sălii de 
lectură a Bibliotecii centrale din Imobilul A al Universitatii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iasi, situat în B-dul Carol I, Nr.11A 

 

DESCRIEREA INVESTITIEI 

Palatul universitar din Iaşi a fost construit între anii 1893 – 1897, pe locul fostului 
Teatru Mare de la Copou şi al şcolii de Belle Arte, după planurile arhitectului elveţian 
Louis Blanc. Aripa dreapta a palatului universitar, imobilul A, aparţine în prezent 
Universităţii Tehnice şi reprezintă partea mai veche a clădirii, ridicată între anii 1893 şi 
1897. Clădirea a fost ulterior dezvoltată şi consolidată în mai multe etape, dintre care cele 
mai importante după ultimul război mondial (când s-au adăugat amfiteatrelele din spatele 
aulei, garajele din curtea interioară nord şi etajul suplimentar la aripele de vest) şi după 
cutremurul din 1977 (părţi importante din clădire au fost consolidate).  

Clădirea este utilizată în continuare, conform destinaţiei iniţiale, ca spaţiu de 
învăţământ şi cercetare. Imobilul Universităţii Tehnice găzduieşte printre altele și  
Biblioteca Centrală a Universităţii Tehnice şi Aula „Carmen Sylva”. 

Imobilul este monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice din 2010, la 
nr. IS-II-m-B-03783 
Se vor presta următoarelor servicii specializate: 

- Relevee pentru fiecare fereastră cu identificarea punctuală a degradărilor 
- Indicarea măsurilor de intervenție pentru fiecare tip de degradare 
- Intocmirea măsurătorilor și a listelor de cantități de lucrări ce vor fi executate 
- Indicarea valorilor estimate pentru fiecare dintre cele două obiective 
- Asistență tehnică la evaluarea ofertelor de executare a reparațiilor 
- Asistență tehnică la execuția lucrărilor 

 
Condiții de eligibilitate 

Prestatorul de servicii va avea personal propriu sau colaborant recunoscut şi atestat 
de către Ministerul Culturii si Cultelor în Domeniile: 

- Restaurare arhitectură, Specializarea D- Șef proiect, 

- Conservare/ restaurare metal 



Recepția și plata 

Prestatorul va susține proiectul întocmit în Comisia Regională a Monumentelor 
Istorice în vederea obținerii avizului favorabil. 

Termen de predare a proiectului la beneficiar 45 de zile de la contractare, recepția 
finală urmând a fi efectuată după obținerea avizului de la CRMI Moldova. 

Plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la obținerea avizului CRMI 
Moldova. 

 

 

Intocmit 

Dr Ing Gina Corban 
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