CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. ........................
Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, prin care se
reglementează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul contract
furnizare,
1.

între
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA cu sediul în Alba Iulia, str. G.
Bethlen, Nr. 5, jud. Alba, cod fiscal: 5665935, telefon/fax: 0258-810861, reprezentată prin Rector prof.
univ. dr. Valer Daniel BREAZ, în calitate de Achizitor, pe de o parte
și
............................ cu sediul în Alba Iulia, str. ........................... nr. ......, bl. ......., telefon .................. / fax
..................., cod unic .................., număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
.........................., reprezentat prin ......................, în calitate de Administrator, numita in continuare
Furnizor
Au convenit incheierea urmatorul Contract de furnizare de bunuri (in cele ce urmeaza „contractul”), cu
respectarea termenilor si conditiilor de mai jos:
2.
2.1.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
produse - bunurile cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă,
prin contract, să le furnizeze achizitorului;
servicii conexe - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
destinaţie - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an 365 de zile.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

INTERPRETARE
În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice
organizaţie având capacitate juridică.
Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă
obligaţiei respective, după natura sa.

4.
4.1.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ........................ care fac obiectul contractului
.............................. în perioada convenita în prezentul contract, în conformitate cu cerinţele din
caietul de sarcini, propunerea tehnică si propunerea financiară.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să plătească preţul convenit în prezentul contract.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

PRETUL CONTRACTULUI SI CONDITII DE PLATA
Pretul total al contractului este de ......................., la care se adauga TVA
Preţul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului, neacceptându-se actualizarea lui.
Plata va fi realizata prin ordin de plata, in lei, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

6.
6.1.

DURATA CONTRACTULUI
Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si este valabil pana la
................... sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților.

6.2.

Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele părţi
contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului.

7.
7.1.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
-Caietul de sarcini,
-Propunerea tehnică,
-Propunerea financiară,

7.2.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini,
prevalează prevederile Caietului de sarcini.

8.
8.1.

OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

8.2.
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reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
(1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea livrarea produselor, de a asigura resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele sau alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive
cerute de contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau
se poate deduce în mod rezonabil din contract.
Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la receptie si punerea in functiune a produselor.
i)

8.3.

8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să plătească preţul convenit în prezentul contract.
Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, in baza documentelor
prevazute la .............................
Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul si in conditiile art.
5.3. din contract.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma
echivalentă cu o cota procentuala de 0.1%/zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci
acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala de
0,1%/zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
LIVRAREA ŞI DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE
Furnizorul se obliga sa livreze produsele ce fac obiectul prezentului contract la sediul
Achizitorului, in termenul indicat in propunerea tehnica. Livrarea se va realiza fara costuri
suplimentare in sarcina Achizitorului.
Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
a.
factură fiscală in original, care va contine minim denumirea integrala a produselor,
cantitatea, pretul unitar, valoarea si TVA;
b.
instructiuni de punere in functiune si utilizare detaliate;
c.
proces verbal de receptie;
d.
alte documente prevazute de lege sau considerate importante pentru utilizarea produselor.
Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţie, prin
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
Livrarea produselor se consideră efectuata în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor.
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12.
12.1.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.
12.7.

RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate se va efectua la sediul Achizitorului.
Rezultatul receptiei se va consemna intr-un Proces verbal de receptie. Inştiintarea Furnizorului
privind eventualele neconformitati aparute la receptie se va efectua in baza acestui Proces-verbal.
Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea acestora cu specificaţiile tehnice incluse in propunerea tehnica a Furnizorului si in
caietul de sarcini, fara costuri suplimentare in sarcina sa.
Verificările vor fi efectuate în conformitate cu specificatiile tehnice menţionate în solicitarea de
oferta. Furnizorul va accepta fără rezerve rezultatul acestor teste.
Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor tehnice si/sau
oferta tehnica, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul fără a modifica preţul
contractului are obligaţia:
a.
de a înlocui produsele refuzate in termen de 48 ore; sau
b.
de a face toate demersurile necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
Întârzierile datorate înlocuirii produselor sau executării remedierilor necesare nu scutesc
Furnizorul de plata penalităţilor prevăzute la art.10.1.
Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală.
Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
altor obligaţii prevăzute în contract.
În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris Furnizorului în termen de 48 ore de la
constatare, ele fiind remediate fără a percepe taxe suplimentare.

13.
13.1.

AMBALARE ŞI MARCARE
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

14.
14.1.

PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conform cu
specificaţiile tehnice.
Perioada de garanţie (sau dupa caz, mentenanta) acordată produselor de către Furnizor este
conform garantiei producatorului si este.................................
In perioada de garanţie, orice defecţiune de funcţionare a produselor care face obiectul garanţiei si
care nu se datoreaza utilizatorului va fi soluţionată gratuit de catre Furnizor, care va suporta
inclusiv cheltuielile de transport,manopera si cazare aferente acestor remedieri.
In situaţia cand este necesară efectuarea reparaţiei in alta locaţie, cheltuielile suplimentare vor fi
suportate de Furnizor.
Timpul de intervenţie va fi de maxim 48 de ore de la data constatarii si comunicarii
neconformitatii/defectiunii etc.
Prin excepţie, acest termen se poate prelungi, in funcţie de complexitatea defecţiunii, numai
incazuri justificate si cu acordul Achizitorului, Furnizorul având obligaţia să inlocuiască aparatul
cu unul similar din punct de vedere tehnic si calitativ pe perioada necesara reparatiei.
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce
apare in conformitate cu aceasta garantie.
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14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.
15.1.
15.2.

15.3.

La primirea unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsele in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru Achizitor. Produsele
care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, livrate în ambalaje neoriginale,
necorespunzătoare din punct de vedere al standardelor si parametrilor conveniti, beneficiaza de o
noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produselor.
Daca Furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita,
Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele Furnizorului si fara a
aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fata de furnizor
prin contract.
ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare la termenul convenit prin contract.
Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul se află în imposibilitatea respectării
termenului de livrare, acesta are obligaţia de a notifica achizitorului, cu cel puţin 2 zile înainte de
expirarea acestui termen, motivele care au condus la nerespectarea termenului de livrare şi
propunerea unui nou termen ce va fi convenit, cu acordul părţilor, prin Act adiţional.
În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului
si/sau de a rezilia contractul.

16.
16.1.

CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a
aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract.
16.2. Informatiile de orice natura ce vor fi dezvaluite de catre Achizitor Furnizorului in legatura cu
obiectul acestui contract, vor fi denumite in continuare “Informatii Confidentiale”. Achizitorul
este proprietarul exclusiv al Informatiei Confidentiale, ca si reactualizarile sau modificarile
efectuate.
16.3. Atat pe perioada derularii contractului, cat si dupa incetarea lui, Furnizorul si Achizitorul vor
pastra confidentialitatea informatiilor primite, referitoare la modul de organizare, tehnicile folosite
si a altor informatii care au legatura cu orice aspect al obiectului prezentului contract.
16.4. Pe parcursul derularii contractului, cat si dupa incetarea acestuia, Furnizorul:
a.
va trata Informatia ca fiind strict confidentiala si o va folosi numai in scopul colaborarii in
baza si in conditiile prezentului contract;
b.
va dezvalui Informatiile Confidentiale numai acelor angajati ai sai care trebuie sa le
cunoasca;
c.
nu va dezvalui Informatia Confidentiala nici unei terte parti fara consimtamantul prealabil
al Achizitorului.
16.5. In cazul in care Furnizorul nu respecta clauzele acestei sectiuni se obliga sa plateasca despagubiri
celeilalte parti in limita prejudiciului suferit.
16.6. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
a)
informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b
informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c)
partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
16.7. Părțile se obliga să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția
datelor cu caracter personal.
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16.8. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul UE 2016/679 se aplică
oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv
dar fără a se limita la:
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau
transferul informațiilor personale
• informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim
de 72 ore și, în cazul Furnizorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel
de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul UE 2016/679.
16.9. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor – nume, prenume, functie, datele actului de
identitate (serie, număr, valabilitate), CNP, semnatura olografa - în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării; orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul
unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al
contractului.
17.
17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează de plin drept:
a.
prin ajungerea la termen, cu conditia îndeplinirii, de către ambele părţi contractante, a
obligaţiilor ce le revin conform contractului; sau
b.
prin acordul de vointa al partilor.
Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care:
a.
este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare/faliment inainte de inceperea executarii contractului;
b.
cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;
c.
isi incalca vreuna dintre obligatiile ce ii revin, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea
contractului.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul in urmatoarele situatii:
a)
Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;
b)
contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
c)
furnizorul solicita modificarea contractului, în cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
Rezilierea/rezoluţiunea contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
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17.6.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.

18.
18.1.

CESIUNEA
Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial creanțele ce rezultă din prezentul
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind obligațiile asumate prin
prezentul contract.

18.2.

19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

19.5.
19.6.

20.
20.1.

20.2.

21.
21.1
21.2

FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu
îndeplinirea contractului.
Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente.
LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Limba care guvernează contractul si in conformitate cu care contractul este interpretat este limba
română.
Prin exceptie de la art. 21.1., cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, asupra unei alte
limbi de comunicare, limba de comunicare intre achizitor si furnizor va deveni cea astfel
convenita.

22.2.

COMUNICĂRI
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, la adresele mentionate in prezentul contract, prin fax sau e-mail.
(2) Părțile au obligația de a notifica orice schimbare a datelor de contact mentionate in prezentul
contract, in termen de 5 zile de la modificarea acestora.
(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail.

23.

CLAUZE FINALE

22.
22.1.
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23.1.
23.2.
23.3.

Modificarea contractului se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala intre acestia, anterioara incheierii lui.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ....................... data semnarii lui, intr-un numar de 2 (doua)
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

Achizitor,

Furnizor,

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918”
din Alba Iulia

Rector,

Administrator,

Director General Administrativ,

Contabil şef,

Oficiul juridic,
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