
COMUNICAT INFORMATIV DESPRE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 
Serviciul Fiscal de Stat anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor 

confiscate pentru data 06 iulie 2022, ora 11-00, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, pentru 

următoarele bunuri: 

1.   
Lot nr 200/22/Ch Mărfuri industriale 

Denumirea bunurilor, caracteristica Unitate de 

masură 

Cantit

atea 

Preţul 

pentru 

unitate 

Valoarea 

totală, lei 

Locul aflării 

Salopete de protecție în asortiment, Categoria III 

Ondulatoare de păr, din titan culoare aurie 

Ondulatoare de păr, ambalat în cutie de carton 

Mănuși de protecție termică, în asortiment, din piele 

buc 47 

3 

5 

38 

270,00 

800,00 

800,00 

60,00 

12690,00 

2400,00 

4000,00 

2280,00 

mun. 

Chișinău, str. 

Uzinelor nr. 6 

Total    21370,00  

 

2. Valoarea bunurilor constituie  2 1370,00 lei; 

 

3. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care 

dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare; 

 

4. Prin depunerea unei cereri în cancelaria Serviciului Fiscal de Stat, agenții economici 

interesați de participare la concurs, sunt în drept de a examina bunurile expuse la 

concurs; 

 

5. Cererea de participare va fi depusă în formatul prevăzut; 

 

6. Cererile de participare vor fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat până la data de                         

06 iulie 2022, ora 9-00; 

 

7. La cerere urmează de prezentat următoarele documente: 

 

- Documentele de constituire și certificatul de atribuire a codului fiscal; 

- Bilanțul la ultima dată gestionară, confirmat de Biroul Național de Statistică; 

- În caz de necesitate, licența care atestă dreptul de a practica un anumit gen de 

activitate; 

- Certificatul de la bancă (bănci) privind situația contului curent (conturilor curente); 

- Ofertă în scris, autentificată prin semnătura conducătorului și ștampilă, plasată într-

un plic sigilat, cu indicare pe plic a cuvîntului ”CONCURS”. Oferta va conține 

prețul de comercializare a bunurilor confiscate, comisionul solicitat pentru 

serviciile de consignație și termenele de achitare la buget a sumelor aferente.   

8. Pentru informație suplimentară poate fi contactat Secretarul Comisiei de concurs a 

bunurilor confiscate a SFS, dna Olga Borțevici – șefă a Direcției gestionare bunuri 

confiscate, telefon 0 22 82 32 62, e-mail olga.bortevici@sfs.md. 

 

 


