
COMUNICAT INFORMATIV

Luni, 27.02.2023, ora 14.00, în Sala de şedinţe a Preturii sectorului 
Centru (str. Bulgară, 43) se va desfăşura licitaţia deschisă nr. 23 pentru obţinerea 
dreptului de încheiere a Contractului pentru amplasarea unităţilor de comerţ 
ambulant pe teritoriul oraşului Chişinău.

1. Informaţia privind loturile expuse la licitaţie:

N r.
lo t.

A m p la s a m e n tu l/A n e x a
T ip u l
U C A

S o r tim e n tu l
S u p r a fa ţa

(m .p ./
U C A )

T e r m e n u l
d e

a m p la sa r e ,
(a n i)

P r e ţu l  
in iţ ia l a l 
lic ita ţ ie i ,  

(le i)

M ă r im e a  
a c o n tu lu i,  
10 %  ( le i)

P a su l,  
10 %  (le i)

i . 2. 3 . 4. 5. 6. 7. 8. 9.

i
sec. C iocana, bd. M ircea cel 
B ătrân, 1 (pe alee), anexa nr. 
13 la 8/19 din 12.07.2022

aparat
au tom at

apă
p o tab ilă

2 5 157 500,0 15 750,0 15 750,00

2

sec. C iocana, str. M ihail 
S adoveanu , 22 /2  (în cartier), 
anexa  nr. 3 la  8 /19 din 
12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 315 000,0 31 500,0 31 500,00

3
sec. B uiucani, Str. M ilano, 2, 
anexa nr. 28 la 8/19 din 
12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 308  000,0 30 800,0 30 800,00

4
sec. B uiucani, Str. O. G hibu, 
5, anexa nr. 30 la 8/19 din 
12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 308 000,0 30 800,0 30 800,00

5
sec. C entru , str. V. 
D okuceaev , 4, anexa nr. 36 la 
8/19 din 12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 308 000,0 30 800,0 30 800,00

6
sec. C entru , Str. Ism ail, 92/2 , 
anexa nr. 37 la 8/19 din 
12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 308 000,0 30 800,0 30 800,00

7
sec. B otan ica, bd. D ecebal, 
89, anexa nr. 38 la 8 /19 din 
12.07.2022

ghere tă
apă

po tab ilă
4 5 329  000,0 32 900,0 32 900,00

8
sec. B otanica, str. 
Independen ţe i, 46, anexa nr. 
55 la 8/19 d in  12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 329  000,0 32 900 ,0 32 900 ,00

9
sec. R îşcani, bd. M oscova, 
5 /2 , ( în  cartier), anexa nr. 58 
la 8/19 din 12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 329  000,0 32 900,0 32 900 ,00

10
sec. R îşcani, str. M iron  

C ostin , 13/2, anexa nr. 68 la 
8 /19 din 12.07.2022

ghere tă
apă

p o tab ilă
4 5 329  000,0 32 900,0 32 900,00

11
P arcu l „L a Izvo r” , anexa nr. 
102 la d ec iz ia  C M C  nr. 5/5 
din 15.07.2021

te rasă  de 
alim entaţie  

pub lică

te rasă  de 
alim entaţie 

pub lică
70 5 875 000,0 87 500,0 87 500,00

12
sec. C entru , str. M ioriţa  10, 
anexa n r.26  la d ec iz ia  C M C  
nr.5 /5  d in  15.07.2021

ghere tă
presă

period ică
10 5 343 000,0 34 300,0 34 300,00

13

sec. C entru , bd . Ş tefan  cel 
M are  şi S fânt, 180, anexa nr. 
12 la dec iz ia  C M C  nr.5 /5  din 
15.07.2021

ghere tă
p resă

period ică
10 5 343 000,0 34 300,0 34 300,00

14
sec. B otanica, str. N . Z elinsk i, 
12, anexa nr. 60 la deciz ia  
C M C  nr.5 /5  din 15.07.2021

ghere tă
presă

period ică
10 5 322 000,0 32 200 ,0 32 200 ,00



2. Organizator al licitaţiei: Camera de Comerţ şi Industrie a RM
web: www.chamber.md
e-mail: camera@chamber.md
nr. telefon (022)24 14 80 pers. de contact -  Ana Nicolai

3. Obiectul licitaţiei: Dreptul de încheiere a Contractelor pentru amplasarea unităţilor de comerţ 
ambulant pe amplasamentele indicate în tabelul de mai sus.

4. Modul de familiarizare cu loturile expuse la licitaţie şi cu documentaţia de licitaţie:
Regulamentul privind licitaţiile cu strigare pentru obţinerea dreptului de a încheia un contract privind 

amplasarea unităţii de comerţ ambulant stradal pe teritoriul mun. Chişinău este plasat pe pagina web a 
Primăriei municipiului Chişinău (www.chisinau.md).
Pentru familiarizare cu loturile expuse la licitaţie şi cu documentaţia de licitaţie urmează a fi accesată 
pagina web a Primăriei (www.chisinau.md).

5. Condiţiile de participare la licitaţie:
5.1. Formular de cerere: conform Anexei nr. 2 la Regulament;
5.2. Condiţiile de recepţionare a cererii, precum şi cerinţele către participanţii la licitaţie sunt stabilite 

în Capitolul III al Regulamentului privind licitaţiile cu strigare pentru obţinerea dreptului de a încheia 
un contract privind amplasarea unităţii de comerţ ambulant stradal pe teritoriul mun. Chişinău.

5.3. începutul recepţionării cererilor: 03.02.2023
la adresa: mun. Chişinău, MD-2004, bd. Ştefan cel Mare, 151
de Luni până Vineri între orele 09.00 -  15.00, cu pauză de prânz: 12.00 -  13.00 zilnic.
5.4. Data limită de depunere a cererilor: 22.02.2023, ora 12.00.

6. Preţul iniţial de expunere a lotului: se stabileşte conform Metodologiei de calcul a cuantumului 
plăţii pentru amplasarea unei unităţi de comerţ ambulant stradal pe teritoriul mun. Chişinău, aprobată 
prin Anexa nr.l la Regulament şi este expus în coloana nr. 7 din tabelul indicat mai sus.

7. Condiţiile şi termenii de achitare a preţului lotului:
Pe parcursul a 20 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei, câştigătorul licitaţiei 

achită diferenţa dintre acontul depus şi preţul adjudecat la licitaţie. Participanţilor necâştigători li se 
restituie acontul în termen de 10 zile de la depunerea cererii respective.

8. "Pasul licitaţiei" constituie 10% din preţul iniţial de licitaţie şi este expus în coloana nr. 9 din 
tabelul indicat mai sus.

9. Taxa de participare la licitaţie - 1500 lei.
în cazul în care solicitantul participă la licitarea mai multor loturi, acesta achită costul taxei de 

participare pentru fiecare lot separat. în scopul prevenirii monopolizării comerţului ambulant stradal şi 
organizării unui mediu concurenţial sănătos, unui participant nu-i pot fi adjudecate: 

mai mult de trei loturi în cadrul unei singure licitaţii; 
mai mult de un lot în fiecare parc, scuar, alee.

10. Mărimea acontului constituie 10 la sută din preţul iniţial de adjudecare a lotului şi este expus în 
coloana nr. 8 din tabelul indicat mai sus.

în cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor loturi, acesta achită 
acontul pentru fiecare din ele. Acontul câştigătorului licitaţiei este inclus în preţul lotului adjudecat.

http://www.chamber.md
mailto:camera@chamber.md
http://www.chisinau.md
http://www.chisinau.md


11. Contul de decontare la care se va achita taxa de participare la licitaţie şi acontul:

Primăria municipiului Chişinău
MF-TR Centru-Chişinău
Cod fiscal 1007601009484
CodIBAN MD54TRPCDV518410A01622AA
Codul băncii 2264142001 TREZMD2X

MD-2012, or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83 
Tel. (022)20-15-19; 20-17-15

12. Criteriul pentru determinarea câştigătorului: preţul cel mai ridicat pentru dreptul de 
amplasare a unităţilor de comerţ ambulant pe teritoriul oraşului Chişinău.

Rezultatele licitaţiilor vor fi publicate pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chişinău 
(www.chisinau.md) în termen de 20 zile de la încheierea licitaţiei.

Preşedinte al Comisiei de licitaţie Olga URSU

Secretar al Comisiei de licitaţie Valentina CONSTANTINOV

http://www.chisinau.md

