
 

Dlui Grigorii Olaru  

Lichidator 

Banca de Economii S.A.  
în proces de lichidare  

 

 

CERERE 

de participare la licitaţie 

 

Localitatea ___________________       ______________________ 20___ , ora  

Participantul __________________________________________________________________________________________________  

(numele, prenumele /denumirea completă, domiciliul /adresa juridică, IDNO/IDNP, telefon, fax, e-mail)  

___________________________________________________________________________________________  

Certificat de înregistrare nr.________________________________________ din ________________ 20_____  

În persoana reprezentantului său ________________________________________________________________  

actele de identitate ____________________________________ seria __________________________________  

numărul ____________________________________________________________________________________  

care activează conform ________________________________________________________________________  

(documentele care certifică identitatea participantului) 

solicit participarea la licitarea lotului nr. ______:  

___________________________________________________________________________________________  

(denumirea completă a bunului, adresa) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Am luat cunoştinţă de Comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei, de documentaţia 
referitoare la lot/loturi, de starea fizică a bunului/bunurilor, de toate grevările, interdicţiile şi 
sechestrele care sunt aplicate asupra acestuia/acestora şi accept condiţiile de desfăşurare a 
licitaţiei, inclusiv următoarele:  

1. Am fost informat și accept că la licitație poate participa doar semnatarul prezentei cereri. 

2. Am fost informat și accept că participantul care a depus cererea de participare la licitaţie va fi în drept 
să o retragă pînă la începerea licitației, adresînd un demers scris Comisiei de licitație înainte de 
începutul licitaţiei. În acest caz acontul achitat se va restitui în baza acordului scris al Lichidatorului. 
Taxa de participare nu se restituie. 

3. Am fost informat și accept că acontul achitat de către cîştigătorul licitaţiei va fi inclus în preţul lotului 
pentru procurarea căruia a fost declarat cîștigător al licitației, iar aconturile achitate de către 
participanții necîștigători vor fi restituite, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare, calculate de la data 
înaintării de către participanții necâștigători a cererii privind restituirea acontului. 

4. Am fost informat și accept că acontul nu se restituie:  

- participantului acceptat să participe la licitație și care nu s-a prezentat (sau a întîrziat) la licitaţie 
sau și-a retras cererea de participare după începerea licitației;  

- participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal de licitaţie;  

- câștigătorului licitației, care nu a achitat pînă la data încheierii contractului de vînzare/cumpărare 
preţul lotului adjudecat;  

- câștigătorului licitației care a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare. 
 

5. Acontul și taxa de participare se restituie doar în cazul în care Banca Națională a Moldovei nu va emite 
permisiune de comercializare a lotului adjudecat în cadrul licitației.  

6. În cazul în care voi fi desemnat cîștigător a lotului menționat în cererea respectivă  mă oblig să:  

- să semnez procesul – verbal privind rezultatele licitaţiei;  

- să închei (semnez) contractul de vânzare–cumpărare în termen de 10 zile lucrătoare, de la data 



notificării de către Bancă (telefonic, la sediul/adresa indicat(ă) în prezenta cerere sau poșta 
electronică indicată);  

- să achit preţul lotului adjudecat pînă la data încheierii contractului de vînzare/cumpărare, în baza 
Extrasului din Procesul verbal privind rezultatele licitației, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data notificării de către Bancă (telefonic, la sediul/adresa indicat(ă) în prezenta cerere sau poșta 
electronică indicată);  

- să suport cheltuielile privind încheierea contractului de vînzare cumpărare; 

- să asigur din cont propriu înregistrarea dreptului de proprietate asupra activului în registrul 
corespunzător în baza contractului de vînzare/cumpărare.  
 

7. Am fost informat și accept ca contractul de vînzare/cumpărare să fie încheiat după primirea 
aprobărilor necesare (acordul Băncii Naționale a Moldovei privind comercializarea; după caz, ridicarea 
sechestrelor asupra bunului adjudecat (eventual dacă există))  și acumularea setului de documente 
necesar încheierii tranzacției (extras OCT, certificat cu privire la evaluarea bunului imobil, etc.), prin 
intermediul filialei Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare responsabile de gestionarea activului 
adjudecat la licitație.  

8. Am fost informat despre faptul că în cazul în care Banca Națională a Moldovei nu va emite permisiune 
de comercializare a lotului adjudecat în cadrul licitației, licitația va fi anulată. 

9. În cazul în care Banca Națională a Moldovei nu va emite permisiune de comercializare a lotului 
adjudecat în cazul licitației, declar că nu voi avea careva pretenții de ordin financiar sau juridic față de 
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, decît returnarea taxei de participare și acontul depus 
pentru lotul licitat. 

10. Am fost informat despre faptul că participantul la licitație declarat cîștigător care refuză să semneze 
procesul-verbal al licitației, să încheie contractul de vînzare-cumpărare, sau să achite prețul lotului, 
este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţii. 

11. În ziua licitaţiei, la înmînarea fişelor de participare, secretarul comisiei înregistrează participanţii 
prezenţi. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Participanţii 
care au întîrziat la înregistrare nu sînt admişi la licitaţie și se consideră că nu s-au prezentat la licitație. 

12. Am fost informat despre faptul că dacă suma obţinută din vînzarea unui/mai multor lot/loturi (bunuri 
gajate/ipotecate) va fi suficientă pentru achitarea datoriei totale a Debitorului față de Bancă sau dacă 
Debitorul/Debitorul ipotecar/gajist a achitat datoria totală pînă la începerea licitației, Comisia de 
licitație va dispune încetarea licitației sau după caz încetarea vînzării celorlalte loturi. În cazul încetării 
licitației/vînzării celorlalte loturi, participantului care s-a înregistrat la licitație doar pentru 
participarea la licitarea loturilor scoase de la licitație, îi vor fi restituite în termen de pînă la 10 zile 
lucrătoare acontul și taxa de participare. 

13. Participantul la licitație va fi informat în scris/prin email, după caz inclusiv telefonic despre amînarea 
desfășurării licitației. Despre data desfășurării licitației amînate şi condițiile de acceptare pentru 
participare şi a altor participanți, se va face un anunţ suplimentar, prin care se va stabili data 
desfășurării licitației. În acest caz, taxa de participare la licitație și acontul achitat se va restitui în baza 
cererii aprobate de către Lichidator. La licitația amînată vor putea participa suplimentar şi alți 
participanți care vor înainta cereri de participare şi setul de documente solicitat de Bancă. 

14. Licitația poate fi amînată numai în situații de Forţă majoră, conform prevederilor legislaţiei Republicii 
Moldova. 

15. În cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, acesta achită 
acontul pentru fiecare din ele. 

Participantul ________________________________________________________________________________  
(semnătura participantului) 

Am achitat taxa de participare la licitaţie în sumă de _______________ (______________________________) lei  
                            (cu cifre)                   (cu litere)  

şi acontul în sumă de _________________________ (____________________________________________________________) lei.  
(cu cifre) (cu litere) 

Cererea este preluată de Secretarul Comisiei de licitaţie.  
 
Secretarul _______________________________________________ __________________________________  
                                                                                (numele, prenumele) (semnătura)  



 
Participantul este înregistrat în Registrul de evidenţă a cererilor de participare la licitaţie  
cu numărul ___________.  
 
MENTIUNILE SECRETARULUI: 

 
La cerere se anexează obligatoriu cel puțin următoarele copii, autentificate de către secretarul  
Comisiei de licitație cu ștampila ”Copia corespunde originalului”, după cum urmează: 

1. Copia buletinului de identitate participantului la licitație; 
2. Copia Ordinului de plată privind achitarea taxei de participare; 
3. Copia Ordinului de plată privind achitarea acontului; 
4. După caz copia procurii persoanei împuternicite de a participa la licitație; 
5. Etc. 

 

 

 


