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1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a descrie metodologia privind închirierea spaţiilor/
terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, competenţa şi atribuţiile comisiilor implicate în această procedură.
Procedura stabileşte:
¾ Închirierea spaţiilor/ terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi se desfăşoară pe bază de licitaţie deschisă cu
strigare.
¾ Managementul procesului de închiriere a spaţiilor temporar disponibile.
Aplicarea prezentei proceduri se va face cu respectarea următoarelor principii:
¾ Principiul liberei concurenţe – asigurarea condiţiilor pentru ca oricine să aibă dreptul, în
condiţiile legii, să devină locatar;
¾ Principiul transparenţei – punerea la dispoziţia celor interesaţi a tuturor informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii de închiriere a spaţiilor/ terenurilor temporar
disponibile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
¾ Principiul tratamentului egal – respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor
de selecţie, astfel încât orice persoană publică să aibă şanse egale în competiţia
pentru închirierea spaţiului/ terenului temporar disponibil;
¾ Principiul evitării concurenţei neloiale – potenţialii locatari nu sunt implicaţi în nici un fel
în pregătirea documentaţiei şi nu au acces la informaţii despre procedură prin
intermediul membrilor comisiei de licitaţie sau a responsabilului Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi;
¾ Principiul confidenţialităţii – respectiv garantarea protejării secretului comercial al
potenţialului locatar.
Închirierea se face în baza unui contract prin care Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, în calitate de locator, transmite locatarului, în calitate de locatar, folosinţa
unui spaţiu/ teren, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al universităţii.
În sensul prezentei proceduri, prin obiect al închirierii se înţelege spaţiul/ terenul
temporar disponibil aflat în proprietatea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi,
cum ar fi: birouri, magazii, hale, subsoluri, terenuri.
2. DOMENIU DE APLICARE
¾

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi la
desfăşurarea licitaţiilor deschise cu strigare atât în vederea închirierii spaţiilor sau
terenurilor temporar disponibile, cât şi pentru o bună administrare a acestora.

¾

Prevederile prezentei proceduri se aplică angajaţilor din cadrul Serviciului
Administrativ – Patrimoniu, Direcţiei Servicii Studenţeşti, Serviciului Tehnic,
facultăţilor, care au ca atribuţii prin fişa postului închirierea spaţiilor/terenurilor
temporar disponibile.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
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¾ Cerinţe legale şi reglementate:
3.1. Legea nr.1/ 2011 a educaţiei naţionale;
3.2. Legea nr. 16/ 1996 – Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
3.3. Codul de etică şi deontologie profesională universitară cod TUIASI.COD.01;
3.4. Nomenclatorul Arhivistic al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
¾

Cerinţe organizaţionale: regulamentul de ordine interioară, regulamentul de
organizare şi funcţionare, codul de etică si deontologie profesională universitară,
contractul individual de muncă, fişe de post.

¾ Compartimente: Direcţia Servicii Studenţeşti; Serviciul Tehnic; Serviciul Administrativ
– Patrimoniu; facultăţi, Oficiul Juridic, Direcţia Financiar - Contabilă.
¾ Funcţii:
3 din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti:
 Director Direcţia Servicii Studenţeşti;
 Şef Birou Social;
 Şef Birou Financiar Contabil D.S.S.;
 Şef Birou Tehnic D.S.S.;
 Administratori patrimoniu, cu studii superioare;
 Administratori financiari, cu studii superioare;
 Administratori cămin.
3 din cadrul Serviciului Tehnic:
 Şef Serviciu Tehnic;
 Administratori patrimoniu, cu studii superioare.
3 din cadrul Serviciului Administrativ – Patrimoniu:
 Şef Serviciu Administrativ Patrimoniu;
 Administratori patrimoniu, cu studii superioare.
3 din cadrul facultăţilor:
 Decani facultate;
 Administratori şefi de facultate.
3 din cadrul Oficiului juridic:
 Consilier juridic.
3 din cadrul Direcţiei Financiar - Contabile:
 Administratori financiari, cu studii superioare.
Şefii de birouri şi servicii, administratorii şefi de facultate, directorul Direcţiei Servicii
Studenţeşti răspund de implementarea procedurii în subprocesul coordonat al procesului
intercompartimental care face obiectul procedurii de faţă.
4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
4.1. Întocmirea Notei de fundamentare a spaţiului/ terenului temporar disponibil
ce urmează a fi închiriat
Execută:

a) Pentru campusul didactic:
Comisia de analiză şi evaluare din cadrul facultăţii;
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b) Pentru spaţiul/ terenul administraţiei centrale:
Comisia de analiză şi evaluare din cadrul administraţiei
centrale;
c) Pentru spaţiul/ terenul din Campusul studenţesc „Tudor
Vladimirescu”:
Comisia de analiză şi evaluare din cadrul D.S.S.
- ori de câte ori este necesar
- Director General Administrativ
- Prorector responsabil de strategiile universitare
- Rector

Se utilizează formularul TUIASI.POS.05-F1.
Comisia de analiză şi evaluare a spaţiului/ terenului temporar disponibil care
urmează a fi destinat închirierii are următoarele atribuţii:
¾ Analiza amplasamentului zonal al spaţiului/ terenului temporar disponibil (se va
întocmi schiţa acestuia);
¾ Propune cuantumul minim al tarifului unitar de închiriere;
¾ Întocmeşte memoriul cu privire la obiectul activităţii ce urmează a se desfăşura în
spaţiul închiriat;
¾ Întocmeşte şi semnează nota de fundamentare care va fi avizată de: consiliul
facultăţii – pentru spaţiul/ terenul temporar disponibil aparţinând facultăţii, de
Serviciul Administrativ – Patrimoniu – pentru spaţiul/ terenul temporar disponibil
aparţinând administraţiei centrale, respectiv de comisia cu activităţi social
studenţeşti – pentru spaţiul/ terenul temporar disponibil aparţinând Direcţiei Servicii
Studenţeşti. Nota de fundamentare se supune avizării Consiliului de administraţie
al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
4.2. Organizarea licitaţiei
Execută:
Termen:
Verifică:
Control intern:

- Comisia de organizare a licitaţiei
- ori de câte ori este necesar
- Director General Administrativ
- Prorector responsabil de strategiile universitare

Comisia de organizare a licitaţiei este numită prin decizie de către Rectorul
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în baza referatului întocmit de Serviciul
Administrativ - Patrimoniu/ Direcţia Servicii Studenţeşti. Se utilizează formularul
TUIASI.POS.05-F2.
Comisia de organizare a licitaţiei are următoarele atribuţii:
(1) Va elabora documentaţia de atribuire care va fi distribuită ofertanţilor contra cost şi
care va cuprinde menţiuni referitoare la descrierea obiectului licitaţiei, preţul de la care
aceasta începe, durata închirierii, criteriile pe baza cărora va fi desemnat cîştigătorul.
Documentaţia de atribuire pentru închirierea unui spaţiu/ teren temporar disponibil
prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru atribuirea unui
contract de închiriere (Anexa TUIASI.POS.05-A1) va conţine, următoarele secţiuni:
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Secţiunea I – Informaţii generale;
Secţiunea II – Fişa de date a închirierii;
Secţiunea III – Caietul de sarcini;
Secţiunea IV – Formulare;
Secţiunea V – Contracte (cadru) - formularul TUIASI.POS.05-F3 şi formularul
TUIASI.POS.05-F4.

Caietul de sarcini, conţine, în mod obligatoriu, următoarele:
1. Obiectul închirierii;
2. Suprafaţa spaţiului/ terenului temporar disponibil;
3. Amplasamentul;
4. Obiectul de activitate:
• activităţile permise a fi desfăşurate în spaţiul sau pe terenul respectiv.
5. Specificarea utilităţilor de care dispune spaţiul:
• energie termică;
• energie electrică;
• apă potabilă;
• gaze naturale.
6. Preţul de pornire al chiriei;
7. Garanţia de participare la licitaţie;
8. Schiţa spaţiului/ terenului temporar disponibil.
Preţul de închiriere se stabileşte în € / m2 / lună.
Garanţia de participare
Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi în cuantumul a 2 (două)
chirii lunare (preţul minim de pornire a licitaţiei/ mp x suprafaţa închiriată x 2) şi va fi
menţionată în documentaţie.
Pentru ofertantul câştigător, garanţia de participare se reţine automat cu titlu de
garanţie de bună execuţie contractuală, care va fi returnată numai în condiţiile în care
acesta nu înregistrează debite la data încetării contractului, indiferent de motive.
Cuantumul astfel stabilit este necesar ca, pe parcursul derulării contractului, locatorul
să poată acoperi eventualele debite, indiferent de natura lor, inclusiv penalităţi
aferente acestora.
Pentru ofertantul necâştigător, garanţia de participare la licitaţie se restituie în termen
de 30 zile de la data depunerii cererii la Registratura TUIASI.
(2) Va elabora anunţul publicitar pentru presa locală care va fi publicat cu cel puţin 15 zile
înainte de data stabilită pentru licitaţie.
Anunţul publicitar va cuprinde obligatoriu:
• denumirea şi sediul locatorului, precum şi datele de identificare a spaţiului/
terenului supus închirierii;
• locul de unde poate fi procurată documentaţia licitaţiei;
• ziua, ora şi locul de desfăşurare a licitaţiei;
• ziua şi ora până la care se pot face înscrieri la licitaţie.
Anunţul publicitar va fi afişat şi la sediul TUIASI.
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Începând cu ziua apariţiei anunţului în presa locală, Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iaşi, prin intermediul Serviciului Administrativ Patrimoniu sau a Direcţiei Servicii
Studenţeşti, pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, Documentaţia de atribuire pentru
închirierea unui spaţiu/ teren temporar disponibil prin aplicarea procedurii de licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru atribuirea unui contract de închiriere.
Documentaţia se pune la dispoziţie în baza unei scrisori de solicitare şi a dovezii
achitării contravalorii documentaţiei. Se utilizează formularul TUIASI.POS.05-F5.
Solicitanţii depun la Registratura Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, la
data şi ora menţionată în anunţul din presa locală, scrisoarea de înaintare împreună cu
documentele solicitate în Secţiunea II – Fişa de date a închirierii.
4.3. Desfăşurarea licitaţiei şi întocmirea hotărârii de adjudecare
Execută:
Termen:
Verifică:
Control intern:

- Comisia de organizare a licitaţiei
- de câte ori este necesar
- Prorector responsabil de strategiile universitare
- Rector

În ziua stabilită pentru licitaţie, comisia se va întruni având la dispoziţie
documentaţiile depuse de ofertanţi, iar la ora stabilită va declara licitaţia deschisă.
La licitaţia deschisă cu strigare pot participa ofertanţii, în nume propriu, sau
reprezentanţii împuterniciţi ai acestora.
Înainte de începerea şedinţei de licitaţie, membrii comisiei vor declara dacă se află în
situaţii de incompatibilitate, respectiv dacă aceştia sau rudele acestora de grad 1 sunt
asociaţi, acţionari, administratori sau cenzori la o persoană participantă la licitaţie.
Fiecare ofertant va participa la licitaţie, numai pentru spaţiul/ terenul prevăzut în
scrisoarea de solicitare, prezentând actul de identitate şi eventual împuternicirea din
partea conducătorului societăţii.
Taxa de participare, garanţia de participare, taxa pentru contravaloarea caietului de
sarcini se achită separat pentru fiecare spaţiu/ teren temporar disponibil.
Preşedintele comisiei prezintă modul de desfăşurare a licitaţiei şi se asigură că
fiecare participant a înţeles procedura.
Preşedintele comisiei prezintă apoi fiecare spaţiu/ teren care urmează a fi supus
licitaţiei anunţând preţul de pornire şi pasul de licitare de 5% din preţul de pornire.
Comisia verifică dacă ofertanţii îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie. În
cazul în care unul dintre aceştia nu îndeplineşte condiţiile de participare, acest lucru i se
aduce la cunoştinţă, cu motivaţie, iar ofertantul în cauză este exclus de la licitaţia
respectivă, totul fiind consemnat în procesul-verbal.
În cazul în care, la data desfăşurării licitaţiei publice, pentru un spaţiu s-a înscris un
singur ofertant, procedura de licitaţie se va relua. De asemenea, în situaţia în care pentru
un spaţiu supus licitaţiei, cu toate că s-au înscris doi sau mai mulţi ofertanţi, la data şi ora
desfăşurării licitaţiei spaţiului respectiv nu sunt prezenţi cel puţin 2 (doi) ofertanţi care au
documentaţia solicitată completă, licitaţia pentru spaţiul respectiv se repetă. În ambele
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cazuri prezentate mai sus se va organiza etapa a II-a de licitaţie, cu respectarea prezentei
proceduri.
În situaţia în care, la etapa a II-a de licitaţie, se prezentă un singur ofertant cu
documentaţia completă, spaţiul se va putea adjudeca, la preţul de pornire stabilit în caietul
de sarcini.
Pentru etapa a II-a a licitaţiei, ofertanţii care au participat şi la etapa I şi care au avut
documentaţia completă vor achita doar taxa de participare.
Pentru prima etapă a unei licitaţii, câştigător pentru fiecare spaţiu din listă va fi
desemnat ofertantul (persoana fizică autorizată sau persoana juridică) care oferă cel mai
mare preţ pe metru pătrat, oferta fiind valabilă după cel puţin 3 paşi. În cazul în care nu se
fac 3 paşi de către ofertanţi, licitaţia se anulează, spaţiul urmînd a fi scos din nou la
licitaţie.
Strigările se vor face de către preşedintele comisiei sau de vicepreşedintele acesteia.
Se declară cîştigător al licitaţiei ofertantul care a licitat cel mai mare preţ.
În cadrul şedinţei de licitaţie, se întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de licitaţie şi de către ofertanţii sau reprezentanţii acestora prezenţi la şedinţa de
deschidere a ofertelor. În baza consemnărilor din procesul-verbal şi a documentelor
depuse de ofertanţi, se întocmeşte hotărârea de adjudecare, care va fi semnată de
preşedintele comisiei de licitaţie, urmând a fi comunicată apoi ofertanţilor participanţi la
licitaţie.
Toate documentele legate de organizarea licitaţiei se arhivează
nomenclatorului arhivistic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

conform

4.4. Rezolvarea eventualelor contestaţii cu privire la organizarea şi adjudecarea
licitaţiei de închiriere a spaţiilor/ terenurilor temporar disponibile
Execută:
Termen:
Verifică:
Control intern:

- Membrii Comisiei de analiză a contestaţiilor numită prin Decizie a
Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi
- ori de câte ori este necesar
- Director General Administrativ
- Prorector responsabil de stategiile universitare

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie de către Rectorul
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru fiecare caz în parte.
Contestaţia va fi transmisă de către contestator, universităţii, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data comunicării hotărârii de adjudecare.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei în termen
de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la sediul autorităţii contractante.
4.5. Încheierea contractului de închiriere a spaţiului/ terenului
Execută:

a) Pentru campusul didactic:
Administrator patrimoniu, cu studii superioare
b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Administrator financiar, cu studii superioare
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a) Pentru campusul didactic:
Şef Serviciu Administrativ - Patrimoniu
b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Director DSS

TUIASI finalizează procedura de atribuire prin încheierea contractului de închiriere şi
a procesului verbal de predare – primire a spaţiului cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de organizare a licitaţiei, în termen de 30 de
zile de la data licitaţiei.
În situaţia în care câştigătorul licitaţiei nu încheie contractul de închiriere în termenul
precizat, garanţia de participare nu se mai restituie.
4.6. Actualizarea anuală a tarifului de închiriere
Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de un an, la tariful de închiriere
stabilit în urma licitaţiei deschise cu strigare.
4.6.1. Prelungirea contractelor de închiriere, aflate în derulare sau care vor fi încheiate
după aprobarea prezentei proceduri, se poate realiza anual, pe bază de act
adiţional, la solicitarea chiriaşului cu 30 de zile înainte de data expirării
contractului, solicitare aprobată de facultate/ DSS şi avizată de Consiliul de
administraţie TUIASI, după îndeplinirea prealabilă a următoarelor condiţii:
•

verificarea respectării de către chiriaş a clauzelor contractuale din contractul
iniţial şi a tuturor celorlalte clauze survenite pe parcurs prin acte adiţionale
ca urmare a modificărilor procedurale sau de legislaţie;

•

verificarea situaţiei financiare a chiriaşului asfel încât la data solicitării să nu
existe debite neachitate către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iaşi şi să fi fost bun platnic pe perioada contractului iniţial.

4.6.2. La prelungirea contractelor de închiriere se va renegocia chiria. La renegociere
cuantumul de majorare minim va fi de cel puţin 3% faţă de valoarea chiriei
corespunzătoare ultimei luni de valabilitate a contractului. Dacă cuantumul
minim corespunzător ultimei luni de valabilitate a contractului este mai mic decât
tariful stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi, atunci chiria va fi la nivelul
acestui tarif.
4.6.3. Pentru contractele în derulare, încheiate pe diferite perioade de timp, indexarea
chiriei va fi de 3% şi se va aplica din momentul începerii fiecărui an contractual.
4.7. Întocmirea procesului verbal de predare a spaţiului/ terenului către locatar
(1) Locatarul este obligat să se prezinte la sediul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”
în termen de 4 zile calendaristice de la notificarea sa de către administratorul şef al
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facultăţii/ administrator cămin care deţine spaţiul ce face obiectul contractului, pentru
semnarea procesului verbal de predare-primire a spaţiului, în care va fi consemnată starea
spaţiului cu toate dotările acestuia din punct de vedere tehnico - sanitar. Notificarea se va
face la adresa indicată de locatar sau la reşedinţa persoanei de contact.
(2) Neprezentarea locatarului pentru semnarea procesului verbal de preluare a spaţiului la
termenul sus-menţionat constituie motiv de reziliere unilaterală a contractului, locatarul
urmând a suporta cu titlu de daune-interese o sumă echivalentă cu 50% din suma plătită
cu titlu de chirie pentru o perioada de 3 luni.
(3) Comisia de predare-primire a spaţiului este formată din:
• administratorul şef al facultăţii;
• administratorul imobilului facultăţii/ administratorul căminului;
• reprezentantul Serviciului Administrativ – Patrimoniu/ reprezentantul DSS;
• reprezentantul Serviciului Tehnic/ reprezentantul Biroului Tehnic DSS.
(4) Administratorul şef al facultăţii care deţine spaţiul/ terenul închiriat are obligaţia de a
transmite Serviciului Administrativ – Patrimoniu, în termen de 5 zile lucrătoare de la
semnarea procesului verbal de predare a spaţiului, bilanţul energetic al imobilului în care
se află spaţiul.
(5) Orice modificări sau amenajări ale spaţiului închiriat se vor efectua de către locatar, cu
avizul Serviciului Tehnic al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” şi numai cu aprobarea
prealabilă a locatorului. Cheltuielile suportate de locatar cu modificări, amenajări ori
adăugiri la spaţiul închiriat nu sunt opozabile locatorului care nu va despăgubi de ele pe
locatar. Adăugirile pot fi ridicate de locatar la data ajungerii la termen a contractului sau, în
caz de reziliere, numai dacă nu afectează construcţia spaţiului ori suprafaţa zugrăvită şi
numai în condiţiile în care locatarul nu are debite faţă de universitate.
4.8. Facturarea chiriei pentru spaţiul / terenul închiriat
a) Pentru campusul didactic:
Execută:
Administrator patrimoniu, cu studii superioare
b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Administrator financiar, cu studii superioare
- până pe data de 8 ale lunii pentru luna curentă
Termen:
a) Pentru campusul didactic:
Verifică:
Şef Serviciu Administrativ - Patrimoniu
b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Director DSS
- Director General Administrativ
Control intern:
(1) Facturile vor fi ridicate de către locatari în perioada 8 - 10 a lunii de la Serviciul
Administrativ - Patrimoniu/ Direcţia Servicii Studenţeşti.
(2)

Facturile se achită conform contractului de închiriere.

(3) În cazul în care un locatar solicită suspendarea facturării chiriei în perioada
vacanţelor universitare, aşa cum sunt ele stabilite de calendarul universitar, aceasta se va
face numai în baza solicitării scrise a locatarului depusă la registratura TUIASI înainte de
perioada de facturare, care va fi aprobată de conducerea universităţii şi a procesului
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verbal de sigilare a spaţiului. Din partea Universităţii comisia de sigilare a spaţiului va fi
formată după cum urmează:
•
•
•
•

administratorul şef al facultăţii;
administratorul imobilului facultăţii/ administratorul căminului;
reprezentantul Serviciului Administrativ – Patrimoniu/ reprezentantul DSS;
reprezentantul Serviciului Tehnic/ reprezentantul Biroului Tehnic DSS.

4.9. Încheierea contractului de furnizare utilităţi
Execută:

Termen:
Verifică:

Control intern:

a) Pentru campusul didactic:
Administrator patr. st. sup. Serv. Ad-tiv. Patrimoniu
Administrator patr. st. sup. Serv. Tehnic
Administrator patr. st. sup. Serv.Tehnic
b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Administrator financiar st. sup. DSS
Administrator patrimoniu st. sup. DSS
Administrator patrimoniu st. sup. DSS
- ori de câte ori este necesar
a) Pentru campusul didactic:
Şef Serviciu Tehnic
b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Director DSS
- Director General Administrativ

(1) Contractul de furnizare a utilităţilor care deservesc spaţiul închiriat va avea
aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi contractul de închiriere.
(2) Facturile vor fi ridicate de către locatari în perioada 20 - 22 a lunii de la Serviciul
Administrativ - Patrimoniu / Direcţia Servicii Studenţeşti.
(3) Facturile se achită conform contractului de furnizare a utilităţilor.

4.10. Încetarea contractului de închiriere
Execută:

Termen:
Verifică:

a) Pentru sectorul didactic:
Administratorii şefi de facultate
b) Pentru administraţie:
Administrator patrimoniu, cu studii superioare
c) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Administrator finananciar, cu studii superioare
- ori de câte ori este necesar
a) Pentru sectorul didactic şi administraţie:
Şef Serv. Tehnic
Şef Serv. Ad-tiv. Patrimoniu
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b) Pentru Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”:
Director DSS
Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii:
3 La expirarea termenului pentru care a fost întocmit contractul.
3 La cererea locatarului.
3 La cererea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru
nerespectarea clauzelor contractuale de către locatar.
3 La iniţiativa Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, motivată de
necesitatea spaţiului/ terenului respectiv.
Încetarea contractului de închiriere se finalizează cu întocmirea unui proces verbal de
primire a spaţiului/ terenului, semnat de către locatar şi de comisia care a predat spaţiul ce
a făcut obiectul contractului de închiriere.
În cazul rezilierii de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi a
contractului de închiriere, indiferent de motive, încetarea acestuia se finalizează cu adresa
de reziliere.
4.11. Dispoziţii finale
(1) Tarifele de închiriere minime de pornire, valabile în anul 2012, vor fi egale sau mai mari
decât cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi pentru grupa de activitate şi
zona unde este amplasat spaţiul sau terenul temporar disponibil, aprobate de Consiliul
de Administraţie al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
•

Tarife de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe şi a terenurilor
aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Iaşi:
lei/mp

Grupa de activitate

Zona I

Zona II

Zona III

Grupa 1 – agenţi economici indiferent
de profilul de activitate

21,38

20,20

14,71

Grupa 2 – instituţii, asociaţii care nu
practică activităţi cu scop comercial sau
lucrativ

1,44

0,96

0,96

•

La calculul chiriilor la suprafeţele dependenţelor (holuri, căi de acces, scări,
grupuri sanitare, magazii, balcoane, subsoluri, terese, logii), se aplică un
coeficient de 0,75 la tariful suprafeţei utile;

•

Pentru birouri situate în subsoluri şi mansarde de clădiri se aplică 0,8 din tarif;

•

Tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzător
spaţiului util;

•

Tarifele pentru terenuri neamenajate se stabilesc la 0,2 din tariful corespunzător
spaţiului util.

•

Pentru licitaţiile organizate începând cu anul 2013 se vor avea în vedere tarifele
stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi, în anii respectivi.
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(2) Nu sunt admise la licitaţie persoane fizice, societăţi comerciale sau persoane fizice
asociaţi sau administratori la societăţile comerciale care au sau au avut în instanţă litigii
din care rezultă insolvabilitatea lor.
(3) Nu pot participa la licitaţie persoane fizice, societăţi comerciale sau persoane fizice
asociaţi sau administratori la societăţile comerciale care au datorii restante către
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
(4) Nu pot participa la licitaţie persoane fizice, societăţi comerciale sau persoane fizice
asociaţi sau administratori la societăţile comerciale care au câştigat la licitaţie dar nu
au mai încheiat contractul de închiriere.
(5) În situaţia în care, după adoptarea prezentei proceduri de către Senatul TUIASI,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va elabora metodologii,
regulamente cu privire la închirieri, aceasta se va completa automat cu noile
reglementări.

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Senatul universităţii
−
aprobă procedura;
−
aprobă reviziile procedurii.
5.2. Rectorul universităţii
−
impune aplicarea procedurii.
−
alocă resursele necesare desfăşurării activităţii.
5.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC
−
verifică şi avizează procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
−
gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
−
auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de
îmbunătăţire a calităţii.
5.4. Responsabilul de proces - Directorul General – Administrativ
−
verifică procedura;
−
aplică şi respectă procedura.
5.5. Directorul DSS şi Şeful Serviciului Administrativ Patrimoniu
−
elaborează, modifică sau retrag procedura;
−
răspund de implementarea eficace a procedurii în sectorul de activitate
coordonat.
5.6. Conducătorii structurilor organizaţionale
−
difuzează procedura în cadrul structurilor organizaţionale;
−
aplică procedura;
−
organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.
5.7. Membrii Comisiei de organizare a licitaţiei, Comisiei de analiză a contestaţiilor
- aplică şi respectă procedura.
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6. FORMULARE ŞI ANEXE
Formularul TUIASI.POS.05-F1 Nota de fundamentare
Formularul TUIASI.POS.05-F2 Decizia privind constituirea comisiei de organizare a
licitaţiei în vederea închirierii unor spaţii/ terenuri temporar
disponibile.
Formularul TUIASI.POS.05-F3 Contract – cadru de închiriere
Formularul TUIASI.POS.05-F4 Contract – cadru de furnizare a utilităţilor
Formularul TUIASI.POS.05-F5 Scrisoare de solicitare documentaţie
Anexa TUIASI.POS.03-A1

Documentaţia de atribuire pentru închirierea unui spaţiu/
teren temporar disponibil prin aplicarea procedurii de
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru atribuirea unui
contract de închiriere.

7. ÎNREGISTRĂRI
7.1. Notele de fundamentare
7.2. Deciziile privind constituirea comisiei de organizare a licitaţiei în vederea
închirierii unor spaţii/ terenuri temporar disponibile
7.3. Procesele – verbale ale şedinţelor de atribuire
7.4. Scrisorile de solicitare a documentaţiilor
7.5. Contractele de închiriere
7.6. Contractele de furnizare a utilităţilor
7.7. Facturile

LISTA DE DIFUZARE
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1. Rectorat
2. Prorectoratul Didactic
3. Prorectoratul Strategii Universitare
4. Prorectoratul Ştiinţific
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară
6. Prorectoratul pentru Informatizarea Universităţii
7. Prorectoratul pentru Probleme Studenţeşti
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Ingineria Mediului
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
12. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
13. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Protecţia Mediului
15. Facultatea de Mecanică
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial
18. Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino"
19. Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic DPPD
20. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC
21. Direcţia Generală Administrativă
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