
Licitație cu reducere 

 Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova organizează licitaţia cu 

reducere privind comercializarea a 10 unităţi de transport, după cum urmează: 

1. Mijloacele de transport neutilizate, evaluate în anul 2018, expuse pentru 

comercializare prin licitație cu reducere repetată 

Nr.         Marca  şi modelul Anul de producere 

 

Valoarea de piață, MDL 

1 Autoturism BMW 320i 1997 27011 

2 Autoturism VAZ 2107 2004 16985 

3 Autoturism VAZ 2107 2004 16985 

4 Autoturism VAZ-21099 2000 11894 

5 Autoturism VAZ-21099 2002 17457 

6 Autoturism VAZ-21099 2002 20367 

7 Autoturism VAZ-21150 2003 18440 

8 Autoturism BMW 320i 1997 31926 

9 Autoturism BMW 523i 1997 39377 

10 Autoturism BMW 523i 1996 36743 

 

Licitaţia se va desfăşura la 12.11.2020, ora 10.00, la adresa: mun. Chişinău, str. 

Petricani 86. 

Înregistrarea prezenței participanților la licitație se va efectua cu 60 min. înainte de 

începerea licitației.  

Familiarizarea cu bunurile expuse la licitaţie şi preluarea cererilor pentru participare va 

avea loc în perioada 10-11 noiembrie 2020, în intervalul orelor 9:00 – 16:00, la adresa mun. 

Chişinău, str. Petricani, 86. 

Doritorii de a participa la licitaţie sunt obligaţi: 

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea fiecărui bun (lot), pentru care se 

va solicita participarea la licitaţie pe următorul cont fiscal: c/f:1006601000439, IBAN: 

MD83TRPCAA518410A00462AA, BIC (codul Băncii): TREZ MD2X; 

2. Să achite  taxa de participare la licitaţie, conform legislaţiei în vigoare, în mărime de 

- 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice, pe următorul cont fiscal: 

c/f:1006601000439, IBAN: MD10TRPAAA142310D00442AA, BIC (codul Băncii): TREZ 

MD2X;  

 



NOTĂ: la efectuarea plăţilor este necesar de comunicat şi completat detaliat 

informaţia  despre plătitorul de mijloace băneşti (numele, prenumele, cod personal). 

3. Să prezinte la 11.11.2020, în intervalul orelor 09:00 – 16:00, la adresa mun. 

Chişinău, str. Petricani, 86, următoarele rechizite: 

– cererea de participare la licitaţie (eliberată în ziua familiarizării cu loturile expuse 

pentru licitaţie); 

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de 

participare la licitaţie pe conturile sus-indicate; 

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de 

înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al 

reprezentantului); 

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie 

din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de 

a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-

primire, şi anume: 

a) procura autentificată notarial; 

b) hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind 

participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei care o va reprezenta, 

datele de identificare şi împuternicirile acesteia. 

Informaţii suplimentare despre licitaţie pot fi obţinute la tel.: 022-239-820. 

 


