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FISA DE DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 

 Denumirea unităţii: UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

 Cod de înregistrare fiscală: 4244423 

 Adresa: Suceava, str. Universităţii, nr. 13, cod postal 720229, judeţul Suceava 

 Numar de telefon / fax: 0230.216147/0230.520080 

 

DATE REFERITOARE LA SPAŢII 

 

Spaţiul care se va închiria este camera 68 aflată în imobilul Cămin nr. 1, în suprafaţă totală de 

26,76 mp. 

  

DATE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

 Spaţiul închiriat nu poate fi utilizat decât pentru organizarea şi funcţionarea unui Cabinet 

Stomatologic Studenţesc. 

Funcţionarea  locatarului necesită  avize  din  partea Organelor PSI, Centrului de Medicină 

Preventivă, Cabinetului de Protecţia Muncii, autorizatie de funcţionare de la Primarie şi 

Agenţia de Protecţia Mediului, etc., acte ce vor fi prezentate locatorului de către locatar după 

încheierea  contractului cu societatea care va adjudeca licitaţia. 

Locatarul este obligat să demareze activitatea pentru care i-a fost atribuit spaţiul doar după 

obţinerea tuturor  avizelor  şi/sau  autorizaţiilor  necesare  derulării  acestei  activităţi  şi  după 

obţinerea acordului locatorului privind eventuale amenajări provizorii demontabile.  

Ofertantul declarat câştigător, prin semnarea contractului este  obligat  să  respecte  

normele  de  protecţie  a muncii, PSI, a mediului  si  să  asigure igienizarea spaţiului respectiv. 

     Universitatea  ,,Ştefan cel Mare” din Suceava  nu  răspunde  de  buna  funcţionare  a  

aparaturii  amplasate  în  locaţia atribuită  şi  nu  răspunde  nici  de  paza  aparaturii  sau  a  altor  

obiecte  ale  locatarului.  Asigurarea securităţii şi paza aparaturii, instrumentelor  şi a obiectelor 

amplasate revine în totalitate locatarului.  

  

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

privind licitaţia pentru închirierea unui spaţiu temporar disponibil  

 
 Universitatea Ştefan cel Mare” din Suceava cu sediul în Str. Universităţii nr. 13, 

Suceava, organizează licitaţie publică în data de 19.12.2014 ora 10
00

 pentru închirierea unui 

spaţiu temporar disponibil, în scopul organizării şi funcţionării unui Cabinet Stomatologic 

Studenţesc. 

 

Licitaţia se adjudecă pe total suprafaţă închiriată. 

 

Motivul închirierii : Disponibilitatea temporară a spaţiului, aflat în clădirile Universităţii 

,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Str. Universităţii nr. 13, Suceava. 

 

Obiectul închirierii îl constituie un spaţiu aflat în Căminul nr. 1, respectiv camera 68. 
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Spaţiul  este prevăzut cu uşă de acces, instalaţie electrică, termică şi racord la instalaţia de apă 

curentă.  

Detalierea locaţiei 

 

Cămin nr. 1   = 26,76 mp., din care: 

  Cabinet        = 18,09 mp; 

  Hol               = 4,84 mp; 

  Grup sanitar = 3,83 mp. 

 

Plata chiriei 

Lunar, în perioada 1 – 5 ale lunii, locatorul emite factura care cuprinde contravaloarea 

chiriei. 

Termenul de plată al facturii este de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

Pentru neplata la termenul stabilit, locatorul va putea percepe penalităţi de 0,02% pe zi de 

întârziere, pentru suma datorată. 

Depăşirea termenului de plată cu 15 zile calendaristice conduce la rezilierea contractului, 

executarea garanţiei şi blocarea temporară a accesului în spaţiul închiriat prin sigilarea uşii de 

acces.  

         

Condiţii specifice:  
 

Perioada închirierii  
 

Durata contractului de închiriere este de 5 (cinci) ani de la data semnării şi înregistrării acestuia 

la registratura universităţii. Perioada de valabilitate a contractului poate fi prelungită cu perioade 

de câte un an prin act adiţional, până la 5 (cinci) ani, la solicitarea expresă şi scrisă a locatarului 

şi cu acordul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. 

            

Instalaţiile şi instrumentele legate la reţeaua de apă metropolitană trebuie să fie dotate cu 

dispozitive anti-inundaţie, care închid legătura de apă în cazul unor eventuale avarii accidentale.  

 

Medicul unităţii şi persoanele delegate de către conducerea unităţii, sunt abilitate să verifice în 

permanenţă calitatea şi profesionalitatea serviciilor prestate pentru studentii si angajatii 

universitatii, dispunând măsuri în consecinţă. De  asemenea, toate persoanele angajate ale 

locatarului se vor supune regulilor de acces, control şi securitate stabilite de către conducerea 

autorităţii contractante.  

Locatarul are obligaţia de a efectua plata impozitului pe clădiri aferent folosirii suprafeţelor 

închiriate în conformitate cu prevederile art. 249 alin. 3 Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile şi completarile ulterioare. 

 

Toate procesele verbale de control (efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de 

Sănătate Publică, Ministerul Finanţelor Publice, etc.) a activităţii desfăşurate de locatar în spaţiul 

închiriat vor fi înaintate obligatoriu, în copie, prin Registratura universităţii către Rector şi 

Consiliul de Admistratie.   

În caz contrar contractul devine nul. 

Eventualele amenzi sau taxe având legătură cu activitatea desfăşurată de locatar constituie 

sarcina acestuia şi vor fi suportate integral de locatar. 

 

Reguli de acces în unitate : 
 Locatarul trebuie să respecte următoarele reguli de acces în unitate: 

- locatarul trebuie să comunice locatorului o listă cu numerele de înmatriculare ale 

autovehiculelor şi numele salariaţilor locatarului; 

- personalului operatorului economic nu îi este permis să introducă în unitate băuturi 

alcoolice, droguri sau precursori ai acestora;  
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- personalul operatorului economic şi mijloacele de transport ale acestuia trebuie să se 

supună controlului efectuat în punctele de acces ale unitătii. 

 

Preţul minim de pornire a licitaţiei este: 

- 1000,00 lei lunar, pentru întreaga suprafaţă a spaţiului închiriat, de 26,76  mp. 

 

Locatarul, pentru folosirea spaţiului  închiriat în scopul organizării şi funcţionării Cabinetului 

Stomatologic Studenţesc, va plăti ca şi chirie locatorului: 

 

- în primul an de valabilitate a contractului de închiriere  chiria este fixă şi reprezintă suma  

stabilită în urma procedurii de licitaţie; 

-  

                - cu 5 % - al II-lea an; cu 6 % - al III-lea an; cu 7 % - al IV-lea an; cu 8% - al V-lea an. 

Procentul de indexare se aplică la cuantumul chiriei anului anterior.  

Pragurile de licitare pentru chirie sunt de câte 50 lei/ lună. 
Criteriul de atribuire a contractului este  preţul cel mai mare oferit de participanţii la 

licitaţie. 

Vizitarea de către ofertanţi a locaţiei stabilite pentru organizarea şi funcţionarea 

Cabinetului Stomatologic Studenţesc se va face în data de 15.12.2014, pentru toţi 

participanţii.  

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

 

 Operatorii care sunt interesaţi să participe la licitaţie, trebuie să depună oferta la 

sediul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava – Registratura  Universităţii ,,Ştefan cel 

Mare” din Suceava,  clădirea  Rectoratului Universităţii  - Corp E,  Str. Universităţii nr. 13,  etaj 

I,  luni-joi,  orele  9-15, vineri, orele 9-12, până la data de 16.12.2014, ora 16
00

, în plic sigilat, 

inscripţionat cu denumirea ofertantului şi menţiunea „Pentru licitaţia de închiriere spaţiu. A nu 

se deschide până la 19.12.2014, ora 10
00

.”. Plicul trebuie să conţină: 
1. Confirmarea scrisă de participare la licitaţie, conform modelului anexa nr. 2A; 

2. Documentul din care să rezulte că a depus garanţia de participare. 

Garanţia de participare la licitaţie este in valoare de 500 lei pentru fiecare ofertant şi 

poate fi constituită prin vărsăminte în numerar la casieria Universităţii sau ordin de plată în 

contul RO12TREZ591504601X000335 deschis la Trezoreria Suceava, confirmat prin extras de 

cont. 

Garanţia de participare depusă de câştigătorul licitaţiei i se restituie acestuia după constituirea 

garanţiei in valoare de 3 chirii lunare, iar celelalte garanţii de participare se restituie 

depunătorilor după comunicarea ofertantului câştigător. 

Termenul de valabilitate al garanţiei de participare va fi de 60 de zile de la depunere. 

În cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor şi înainte de adjudecarea licitaţiei, 

ofertantul pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca garanţie de participare. 

La licitaţie nu pot participa ofertanţii care nu fac dovada constituirii garanţiei de 

participare. 

3. Documentele doveditoare a eligibilităţii ofertantului; 

Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie să prezinte după 

caz, următoarele documente: 

a) persoane juridice: 

-  Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor 

precum şi a contribuţiei pentru fondul de şomaj, pentru asigurările sociale de stat şi 

asigurările sociale de sănătate, eliberat de Departamentul Impozite si Taxe Locale al unitatii 
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administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, valabil la data 

deschiderii ofertelor – original sau copie legalizată. 

-  Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 

administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor  

la bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor – original sau copie 

legalizată. 

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul  are datorii, acesta va 

fi exclus  de la licitaţie. 

- certificat emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie 

Naţionala sau Teritorială, care conţine codul unic de înregistrare precum şi anexa acestuia 

din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate (extras) activitatea care face 

obiectul procedurii de închiriere, respectiv codul 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică, 

valabil la data licitaţiei. 

- certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale ori a societăţii civile 

medicale, acesta constituind actul de înfiinţare. 

 

b) persoane fizice autorizate: 

- extrasul din registrul de rol de la administraţia financiara de pe raza căreia acesta 

domiciliază, din care sa rezulte că nu are datorii către stat; 

- documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru a cărei activitate închiriază 

spaţiul respectiv. 

 

          c) persoane juridice/fizice autorizate străine : 

-    documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere 

profesional.                                  
Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau nedepunerea garanţiei de participare 

atrage după sine eliminarea ofertantului din licitaţie. 

       4. Modelul contractului de închiriere (Anexa 2B) semnat şi stampilat pe fiecare pagină 

pentru a se confirma acceptarea clauzelor contractuale. 

Pe ultima pagină a contractului, ofertantul va face următoarea menţiune: ,,De acord cu 

clauzele contractuale, în forma propusă de autoritatea contractantă” şi va semna. 

 

       5. Alte documente: 

-  Fişă de informaţii generale (Formularul 1).; 

-  Lista echipamentelor ce urmează a fi amplasate şi specificaţiile tehnice ale acestora. 

Persoana prezentă la procedura de licitaţie publică cu strigare din partea ofertantului, va prezenta 

o împuternicire (formularul  2) semnată şi ştampilată de reprezentantul autorizat al ofertantului 

care să conţină seria şi nr. BI/CI ale împuternicitului. În acest sens împuternicitul va avea asupra 

sa documentul de identitate menţionat, în original, în vederea confruntării datelor de identificare 

cu precizările mandatului primit din partea conducerii societăţii.  

 

Limba de redactare a ofertei: limba română.  

 

Perioada de valabilitate a  ofertei va fi de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.    

 

Lipsa oricărui document solicitat prin documentaţie conduce la descalificarea ofertantului, care 

nu va putea participa la licitaţie. 

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE 

 

 Atribuirea contractului de închiriere se derulează în urma unei proceduri de licitaţie 

publică cu strigare, organizata în data de  19.12.2014, ora 10
00

, la sediul Universităţii ,,Ştefan 

cel Mare” din Suceava, str. Universităţii nr. 13, cod poştal 720229, judeţul Suceava.  
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Licitaţia se desfăşoară în sala F 218 din Corpul F al universităţii.  

Comisia procedează la legitimarea reprezentaţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a 

împuternicirii, după care se face deschiderea ofertelor şi verificarea existenţei documentelor 

solicitate. Lipsa oricărui document solicitat conduce la descalificarea ofertantului şi respingerea 

ofertei.   

Licitaţia se adjudecă pe total suprafaţă închiriată. 

Preşedintele comisiei de evaluare anunţă preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, 

cu precizarea pragurilor de licitare stabilite. 

Licitaţia se desfăşoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori, pentru fiecare prag de licitare. 

Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit preţul cel mai 

mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare. 

După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, 

licitaţia se declară închisă şi se semnează procesul – verbal de către membrii comisiei şi 

reprezentanţii participanţilor. 

În termen de 48 de ore de la închiderea procedurii, hotărârea comisiei de evaluare se comunică, 

în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigător, cât şi celorlalţi ofertanţi.  

În comunicarea către ofertantul câştigător se va specifica locul şi data la care este invitat pentru 

încheierea contractului. 

Orice ofertant care participă la licitaţie poate să înainteze o contestaţie la conducătorul 

universităţii, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii comisiei de evaluare. 

Contestaţiile vor fi verificate şi soluţionate în termen de 14 zile lucrătoare de la data depunerii, 

iar rezultatul va fi comunicat în scris contestatarului. 

 

DATE PRIVIND PERFECTAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

 

Contractul de închiriere se încheie în maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data 

stabilirii ofertantului câştigător. 

 In situaţia în care ofertantul declarat câştigător renunţă sau nu se prezintă în termenul 

stabilit pentru perfectarea contractului, pierde garanţia de participare depusă, iar contractul se 

încheie cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, după caz. 

  Câştigătorul licitaţiei este obligat să respecte normele de protecţie a mediului şi să 

asigure curăţenia suprafeţelor închiriate. 

  Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava nu răspunde de buna funcţionare a 

aparatelor şi instrumentelor aflate în spaţiul închiriat şi nu răspunde nici de paza acestora sau a 

altor obiecte amplasate de locatar în spaţiul închiriat.  

  Câştigătorul licitaţiei este obligat să demareze activitatea pentru care i-a fost atribuită 

suprafaţa doar după obţinerea tuturor avizelor şi/sau autorizaţiilor necesare derulării acestei 

activităţi.  

 Până la data semnării contractului, ofertantul desemnat câştigător va depune, ca garantie, 

la casieria universitatii valoarea a 3 chirii lunare stabilite în urma procedurii. . 

Garanţia pentru buna desfăşurare a contractului, în cuantumul a 3 (trei) chirii lunare, 

poate fi constituită şi prin ordin de plată în contul RO12TREZ591504601X000335 deschis la 

Trezoreria Suceava, confirmat prin extras de cont. 

Durata contractului de închiriere va fi de 5 (cinci) ani de la data semnării şi înregistrării 

acestuia la registratura universităţii.  

Perioada de valabilitate a contractului poate fi prelungită prin act adiţional, cu perioade 

succesive de câte 1 (un) an fiecare, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani, la solicitarea expresă şi 

scrisă a locatarului exprimată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea contractului şi cu 

acordul locatorului.  

În situaţia solicitării şi acceptării prelungirii valabilităţii contractului, chiria se renegociază 

anual. 

Locatarul, pentru folosirea spaţiului închiriat în scopul organizării şi funcţionării cabinetului 

Stomatologic Studenţesc, va plăti ca chirie locatorului:    
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- în primul an de valabilitate a contractului de închiriere, chiria reprezintă suma stabilită 

în urma procedurii de licitaţie; 

- în următorii 4 ani, chiria se  indexează anual astfel: 

                                -   cu 5 % - al II-lea an; cu 6 % - al III-lea an; cu 7 % - al IV-lea an, cu 

8% pentru al V-lea an. 

 

 

Exemplu : Pentru un contract de închiriere încheiat pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu 

posibilitatea de prelungire până la 5 (cinci) ani prin încheierea unor acte adiţionale anuale,  la 

care  prin licitaţie s-a  stabilit o chirie în cuantum de 100 lei/lună şi  la care se acceptă valorile 

indexărilor în cazul prelungirilor: pentru primul an : 100 lei/lună; pentru al II-lea an: 100 lei/lună 

+ (100 lei/lună)*5% = 100 lei/lună*1,05 = 105 lei/lună; pentru al III-lea an: 105 lei/lună *1,06 

=111,30 lei/lună; pentru al IV-lea an: 111,30 lei/lună *1,07 = 119,10 lei/lună; pentru al V-lea 

an:119,10 lei/lună*1,08 = 128,63 lei/lună. 

 

În situaţia solicitării şi acceptării prelungirii valabilităţii contractului iniţial, chiria se 

renegociază anual. 

 

 Atunci când nevoile Universitatăţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava impun eliberarea 

suprafeţei închiriate, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de la data notificării acestei 

situaţii de către universitate.   

 

Documentaţia privind organizarea licitaţiei conţinând instrucţiunile către ofertanţi, caietul de 

sarcini şi formularele solicitate se poat procura gratuit de la Serviciul Patrimoniu Administrativ, 

începând cu data de ......................... sau poate fi descărcată de pe site-ul ................................     

Caietul de sarcini şi formularele anexate fac parte integrantă din prezenta documentaţie. 

 

 

 

 

Întocmit 

Şef birou administrativ               

                                                                                               Adm. financiar Gheorghe Boghian 
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Formularul 1 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………………….. 

   (denumirea/numele)  

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central: 

4. Cont IBAN deschis la Trezorerie :  

5. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

    E-mail 

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare. …………………………………………………. 

                                                                     (numărul. Data şi locul de înmatriculare /înregistrare) 

7. Obiectul de activitate pe domenii: …………………………………………………………. 

( în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………………………  

( adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

9. Principala piaţă a afacerilor: 

 

10. Cifra de  afaceri globală pe ultimii 3 ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(lei RON) 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(echivalent euro) 

1 2011   

2 2012   

3 2013   

Media anuală: 

                                                                                                     

 

Operator economic, 

                                       

                …………………………. 

                                                                              

                                  (semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL 2 

 

OPERATOR ECONOMIC 

……………………. 

(denumire/nume) 

 

Către Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

privind participarea la procedura de licitaţie publică cu strigare 

  

 Noi, ………………………………, in calitate de …………………………………… în 

cadrul SC. ………………..…………… împuternicim prin prezenta pe domnul (doamna) 

………………………………………, care se legitimeaza cu ………………………. sa participe 

la procedura de licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unui 

spaţiu, organizata de instituţia dumneavoastră. 

Persoana împuternicită participă la licitaţie şi are mandatul să desfăşoare acţiunile specifice, 

inclusiv semnarea documentelor întocmite. 

Societatea recunoaşte preţurile licitate şi se obligă să încheie contractul la preţurile adjudecate în 

baza ofertei împuternicitului. 

 

    …………………………………………. 

Semnătura/stampila autorizată a ofertantului 
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Anexa 2A 

 

OFERTANTUL:             Înregistrat la sediul        

……………………………….          Universităţii ,,Ştefan cel Mare” 

                                                                                                     Nr. …………. din …………… 

  

Către 

 UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

 Suceava, str. Universităţii nr. 13 

 

 

 Ca urmare a anunţului apărut în …………………………… numărul …......… din data 

de …………….. privind organizarea procedurii de licitaţie publică cu strigare în vederea 

atribuirii contractului de închiriere pentru un spaţiu în scopul organizării şi funcţionării unui 

Cabinet Stomatologic Studenţesc, în suprafaţă totală de 26,76 mp., aflat în Căminul nr. 1 camera 

68.   

 

 

 Noi …………………………. (denumirea ofertantului) ……………….., vă 

transmitem alăturat următoarele: 

- documentul ………tip, serie/nr., emitent …… privind garanţia de participare, în 

cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin fişa de date a achiziţiei; 

- documentul   ………tip, serie/nr., emitent …… şi ………tip, serie/nr., emitent din care 

rezultă că avem dreptul de a desfăşura activitatea de ……………….........................…..; 

- documentele ………tip, serie/nr., emitent ……şi ………tip, serie/nr., emitent ……privind 

îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către stat şi autorităţile locale; 

- modelul contractului de închiriere semnat şi ştampilat pe fiecare pagină; 

- fişa de informaţii generale (Formularul 1); 

- lista echipamentelor ce urmează a fi amplasate cu specificaţiile tehnice ale acestora.  

 

Am luat la cunoştinţă de condiţiile stabilite prin documentaţia  pentru ofertanţi şi vă facem 

cunoscut că acceptăm preţul minim de pornire şi pragul de licitare şi vom participa, prin 

reprezentant cu împuternicire, la licitaţia publică cu strigare organizată de către 

dumneavoastră în data de ....................., .................... la sediul din Suceava, str. Universităţii, 

nr. 13, pentru spaţiul în suprafaţă totală de 26,76 mp, aflat la parterul Căminului 1, Camera 

68.     
 

 

Prezenta ofertă este valabilă 60 (şaizeci) de zile de la deschidere. 

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

OFERTANT 

………………………………………………….  

  
Semnătură, stampilă      

Data completării: ….....…………. 

 



11 
 

 

 

Anexa 2B 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

 

Părţile contractante  

între Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, cu sediul în Str. Universităţii nr. 13, 

telefon 216147, cod de identificare fiscală 4244423, cont IBAN : ................................................. 

deschis la Trezoreria Suceava, reprezentată prin Rector - Prof.univ.dr.ing VALENTIN POPA şi 

Director Economic şi Resurse Umane - Ec. Elena Balan, în calitate de locator,  

şi  

.................................................................................................................................................... în 

calitate de locatar,  

în baza Legii nr. 1 din 05.01.2011 a Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 18 din 10/01/2011, cu modificările si completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract 

de închiriere.  

Obiectul contractului 

  

Art. l - Obiectul contractului este închirierea unui spatiu temporar disponibil pentru 

înfiinţarea şi funcţionarea unui Cabinet Stomatologic studenţesc. Spaţiul care se va închiria va 

avea o suprafaţă de 26,76 mp.  

Art. 2.1 - Predarea - primirea spaţiului închiriat este consemnată în procesul - verbal 

anexat care face parte din prezentul contract.  

Art. 2.2 - Dupa intrarea in spatiu, locatarul se obliga sa-si finalizeze eventualele lucrari 

privind : compartimentarea, finisajele interioare, modificarile necesare indeplinirii obiectului de 

activitate in cazul instalatiilor sanitare, termice și electrice, precum si dotarea cu mobilier 

specific, pana cel mai tarziu la 3 (trei) luni de la data semnării contractului; pentru aceste lucrări 

este  necesar acordul universităţii, conform prevederilor Art.15.  

Art. 2.3 - Partile convin de comun acord ca pana la data executarii in totalitate a 

lucrarilor de amenajare, dar mai tarziu de 3 (trei) luni de la data semnării contractului,  in 

conformitate cu prevederile Art. 2.2 din contract, locatarul sa fie exonerat de la obligatia de plata 

a chiriei. Obligatia de plata a chiriei ii incumba locatarului incepand cu data terminării 

lucrărilor,sau dupa implinirea a 3 luni de la semnarea contractului  prima plata urmand a fi 

efectuata in conditiile stipulate in cuprinsul Art. 7.1 şi 7.3.  

Art. 3 - Spaţiul preluat prin contractul de închiriere va fi utilizat în scopul organizării şi 

funcţionării unui Cabinet Stomatologic Studentesc.  

Art. 3.1 - Locatorul este de acord ca locatarul să-şi înregistreze un punct de lucru la 

adresa imobilului in care se gaseste spatiul ce face obiectul inchirierii.  

Art. 3.2 – Locatorul îi va permite locatarului să monteze o firmă, fără pretenţii financiare 

suplimentare. 

Art. 3.3 – Formatul firmei va fi avizat de locator, şi va cuprinde inclusiv sigla 

universităţii. 

 

Termenul  

 

Art. 4 - Termenul închirierii este de 5 (cinci) ani de la data semnării şi înregistrării 

contractului la registratura universităţii, dată la care se încheie și procesul-verbal mentionat la art 

(2.1).  

Art. 5.1 - Perioada de valabilitate a contractului poate fi prelungită prin act adiţional, cu 

perioade succesive de câte 1 (un) an fiecare, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani, la solicitarea 

expresă şi scrisă a locatarului exprimată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea contractului 

şi cu acordul locatorului. 
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Art. 5.2 - În situaţia solicitării şi acceptării prelungirii valabilităţii contractului, chiria se 

renegociază anual.  

Preţul  

 

Art.6.1 - Valoarea lunară a chiriei pentru folosirea suprafeţelor închiriate este de 

.............. lei.  

Art.6.2 - Locatarul, pentru folosirea spaţiului închiriat în scopul convenit prin prezentul 

contract, va plăti ca şi chirie locatorului:  

- în primul an de valabilitate a contractului de închiriere, chiria este fixă, stabilită la cuantumul 

precizat în cuprinsul art. 6.1 şi reprezintă suma rezultată în urma procedurii de licitaţie;  

-  

                - cu 5 % - al II-lea an; cu 6 % - al III-lea an; cu 7 % - al IV-lea an; cu 8% - al V-lea an. 

  Art. 6.3 – Procentul de indexare se aplică la cuantumul chiriei anului anterior.  

 

Plata chiriei  

 

Art.7.1 - Plata chiriei lunare, în valoare de  .............  lei, se face în lei, în 10 zile 

calendaristice de la emiterea facturii, pentru luna anterioară. 

Art.7.2 - În luna august locatarul va plăti locatorului contravaloarea chiriei în cuantum 

de 50%, avand in vedere ca  în această perioadă studenţii si cadrele didactice sunt în vacanţă.      

Art. 7.3 - Factura se va emite în perioada 1 - 5 a lunii pentru luna anterioară şi va fi 

ridicată de locatar prin delegat, de la sediul locatorului.  

Art. 7.4 - Depăşirea termenului de plată cu 15 zile calendaristice poate conduce la 

rezilierea contractului, executarea garanţiei, blocarea accesului în spaţiul închiriat şi calcularea 

penalităţilor.  

Art. 8 - Plata chiriei se face prin virament sau la casieria unităţii.  

Art. 9 - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,02 % asupra sumei datorate, 

pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia când suma a devenit 

exigibilă şi până la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 

Art. 10 – Garanţia a contractului este în cuantum de 3 (trei) chirii lunare şi se va depune 

la casieria universităţii în termen de 5 (cinci) zile de la data semnării contractului; nedepunerea 

în termen a garantiei conduce la anularea contractului.   

Art. 11 - Obligaţiile din prezentul contract legate de plata eventualelor sume restante, vor 

subzista şi după expirarea termenului contractului sau încetarea lui din alte motive.  

 

Obligaţiile locatorului  

 

Art.12 - Locatorul se obligă:  

a) să predea locatarului spaţiul aferent contractului încheiat în starea corespunzatoare utilizarii;  

b) să controleze modul în care suprafeţele închiriate sunt folosite şi întreţinute de către locatar;  

c) să întreţină în bune condiţii instalaţiile proprii clădirii;  

d) să asigure folosinţa linistita si utila a suprafeţelor închiriate în tot timpul contractului, precum 

şi furnizarea utilităţilor şi a serviciilor aferente spaţiului închiriat;  

e) să notifice locatarului, motivat, necesitatea eliberării suprafeţelor, cu 30 de zile înainte de data 

la care se doreşte eliberarea;  

f) să fie de acord cu restituirea, în maxim 30 de zile de la încetarea valabilităţii contractului, a 

garanţiei a contractului, in cazul in care locatarul nu are sume restante de plata;  

 

Obligaţiile locatarului  

 

Art.13 - Locatarul se obligă :  

a) să folosească spaţiile închiriate conform prevederilor Art. 3 stabilite prin documentaţia 

aferentă licitaţiei, care face parte integrantă din contract. 
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b) locatarul asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a 

spaţiilor închiriate, a instalaţiilor  electrice, termice, sanitare, etc., manifestând o grijă 

rezonabilă, comparabilă cu aceea pe care o arată bunurilor proprii; 

c) să demareze activitatea menţionată la Art. 3  din prezentul contract in termen de 3 (trei) luni, 

dar nu mai târziu de 5 (cinci) luni de la semnarea contractului si numai după obţinerea de către 

locatar  pe cheltuiala lui a tuturor avizelor şi / sau autorizaţiilor necesare derulării acestei 

activităţi; neinceperea activitatii in termen de 5 luni de la semnarea contractului conduce la 

rezilierea acestuia;  

d) sa asigure functionarea cabinetului stomatologic cel putin in perioada 1.10-30.07 (anul 

universitar). In cazul in care sunt mai mult de doua luni pe an universitar de nefunctionare, 

contractul se reziliaza;  

e) să asigure cu prioritate, pe bază de programare, de luni pana vineri in intervalele orare 12-13 

si 16-17 pentru toti studentii şi angajaţii Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, o 

consultație gratuită/an; 

f) să prezinte la solicitarea locatorului lista cu angajaţii şi studenţii universităţii care au 

beneficiat de serviciile gratuite stipulate la Art. 12  lit. d) din contract; 

g) să asigure curăţenia şi igienizarea suprafeţelor închiriate;  

h) să respecte normele sanitare şi igienice, normele privind securitatea şi sănătatea în muncă, 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător;  

i) să comunice, cu cel puţin 30 de zile înainte, data eliberării spaţiului închiriat şi să-l restituie, 

pe bază de proces - verbal, în stare de folosinţă, ţinându-se seama de starea în care a fost preluat;  

j) să nu înstrăineze, subînchirieze sau să dea în folosinţă altor persoane suprafeţele închiriate;  

k) să elibereze spaţiul închiriat în termen de 30 de zile de la data stipulată în cuprinsul notificării 

transmise de locator către locatar, atunci când nevoile locatorului impun acest lucru;  

l) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii la spaţiile din folosinţa 

exclusivă;  

m) să ridice lunar, în perioada 1 - 5 a lunii, facturile pentru chirie pentru luna anterioară de la 

serviciul contabilitate al universităţii;  

n) să achite în termen de 10 zile calendaristice de la emitere, facturile reprezentând chiria lunară, 

emise pentru luna anterioară;  

o) locatarul poartă întreaga răspundere pentru calitatea şi profesionalitatea serviciilor prestate în 

spaţiul închiriat;  

p) locatarul trebuie să respecte următoarele reguli de acces în unitate:  

- să comunice locatorului o listă cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor;  

- personalul locatarului şi mijloacele de transport ale acestuia trebuie să se supună 

controlului efectuat în punctele de acces ale locatorului;  

r) locatarul are obligaţia de a efectua plata impozitului pe clădiri aferent folosirii suprafeţelor 

închiriate în conformitate cu prevederile art. 249 alin. 3 Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.14 - Costul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a instalaţiilor de folosinţă 

comună se suportă de locatar în cotă parte cu Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, 

proporţional cu suprafaţa totală închiriată.  

Art.15 — Nicio modificare a suprafeţelor închiriate nu se poate efectua fără acordul 

Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava.  

Art.16. Documentele contractului sunt :  

- documentaţia privind licitaţia pentru închirierea suprafeţei spațiului temporar disponibil;  

- caietul de sarcini;  

- documentaţia privind desfăşurarea etapei de strigare a licitaţiei şi stabilirea câştigătorilor;  

- garanţia  contractului;  

- procesul verbal de predare-primire a spaţiilor obţinute spre închiriere.  

 

Răspunderea contractuală  
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Art.17 - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale reprezinta un litigiu, pentru care părţile datorează despăgubiri. Litigiile se 

solutioneaza in conformitate  cu Art 21.  

Art.18 - Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

Obligaţiile scadente până la momentul producerii unui caz de forţă majoră rămân valabile şi 

trebuie achitate.  

Art.19 — Locatarul răspunde pentru deteriorarea sau distrugerea - în tot sau în parte - a 

spaţiului închiriat, dacă nu dovedeşte că aceasta s-a produs fortuit sau că deteriorarea este 

consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.  

Art.20 - În caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale de către locatar, locatorul poate 

rezilia contractul fără punere în întârziere sau orice altă procedură prealabilă. Rezilierea va fi 

notificată locatarului cu 5 (cinci) zile înainte de data la care se doreşte să producă efect. 

 

Litigii  

 

Art.21 – Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de 

închiriere, în cazul în care nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa 

instanţelor judecătoreşti competente  din Suceava. 

 

Clauze finale 

  

Art. 22 - Modificarea prezentului contract şi a anexelor ce fac parte integrantă din el, se 

poate face numai în scris, prin act adiţional încheiat între părţile contractante.  

Art. 23 -  Prezentul  contract,  împreună  cu  anexele  sale  care  fac  parte  integrantă  

din  cuprinsul  său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil (r1), aprobat prin Legea nr. 287 / 

2009, pus în aplicare prin Legea nr. 71 / 2011, cu modificările ulterioare, locatarul acceptă în 

mod expres şi neechivoc conţinutul următoarelor articole: art. 1, art. 2.1, art. 2.2, art. 2.3, art. 3, 

art. 3.2, 6.1, art. 6.2, art. 6.3, art. 7.1,  art. 7.4,  art.9, art. 10, , art. 13, art.15.  

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru locator, 1 

(un) exemplar pentru locatar şi 1 (un)  exemplar pentru contabilitatea USV.   

Data ....................................  

 

Universitatea „Ştefan cel Mare"     Cabinet stomatologic ..............................  

din Suceava         .................................................................  

 

Rector,       ..................................................................  

Prof.univ.dr.ing. Valentin Popa    ..................................................................  

 

 

Director General Administrativ,  

ing. Cătălin Velicu  

 

 

Director Economic Resurse Umane,  

ec. Elena Balan  

 

 

Oficiu juridic,  

jr. Elena - Delia Bancu 
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Nr. ................ / ............................ 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 Anul 2014, luna ..........., ziua ........., în Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 Cu ocazia predării - primirii spaţiului câştigat prin licitaţia publică cu strigare din data de 

................................. şi contractului de închiriere nr. ............... / ................., Administrator imobil 

.............................................. – Cămin nr. 1 din partea Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din 

Suceava şi  

D-l/D-na ................................................ din partea Cabinetului Stomatologic Studenţesc 

......................................................, am procedat primul la predarea şi secundul la primirea 

următoarelor spaţii şi bunuri mobile – dotări aferente ale spaţiului respectiv: 

 

–     camera nr. 68 din Caminul nr.1, cu suprafaţa totală de 26,76 mp, compusă din 

                                                    - Cabinet        = 18,09 mp; 

                                                                - Hol               = 4,84 mp; 

                                                                - Grup sanitar = 3,83 mp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.  

 

Universitatea ,,Ştefan cel Mare”                                                      LOCATAR, 

din Suceava                  (Operator economic) 

                                                                           

                                                                                              ............................................................. 

Administrator                                                                        

............................................................. 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

- bunuri mobile – dotări aferente ale spaţiului închiriat: 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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