
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

la procedură de închiriere a unui spațiu comercial  - tip oficii 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1005600036924 

Adresa str. Constantin Tănase 7 

Număr de telefon 022-26-28-73 

Număr de fax  022-24-37-15 

E-mail ctif@ctif.gov.md  

Adresa de internet www.ctif.gov.md  

Persoana de contact Andrei OALĂ 

 

1. Cerințe minime față de serviciile achiziționate: 

- poziționarea: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, în raza de 500- 750 metri; 

- suprafața totală 450-550 m.p.; 

- nivelul de amplasarea ca etaj: 1 - 4, cu intrare separată dotată cu sistem de control 

acces; 

        - tip spațiu: sală de tip Open-Space,  cu posibilitatea planificării individuale. 

2. Facilități: 

- blocuri sanitare: cel puțin 4 grupuri separate (2 (B) 2 (F)); 

- finisaje interioare de calitate ce asigură izolarea termică și anti-incendiară; 

- spațiu separat și amenajat pentru cofe-brake; 

- aer condiționat/sistem de ventilare reglabil pe suprafețe separate; 

- încălzire centralizată sau autonomă; 

- spațiu dotat cu apeduct /canalizare; 

- echipament de iluminare; 

- ascensor, daca spațiul este de la et. 2 și mai sus; 

- geamuri panoramice; 

- infrastructură dezvoltată cu acces la transportul public; 

- loc amenajat pentru vicii; 

- comunicații trasate și conectate. 

3. Cerințe față de potențialul Locator 

- proprietarul spațiului sau reprezentantul împuternicit (va prezenta actele necesare); 

mailto:ctif@ctif.gov.md
http://www.ctif.gov.md/


- exprimarea acceptului de montare pe exterior a logo-ului Instituției; 

- exprimarea acceptului depozitului de garanției maxim 2 luni; 

- posibilitatea negocierii costului chiriei. 

4. Informații adiționale 

La examinarea ofertei întru identificarea câștigătorului, se va ține cont de costul total 

al chiriei cu și fără TVA, care va include (prețul lunar al chiriei pe m.p., plățile pentru 

serviciile comunale, alte plăți ce reies din contractul de chirie, precum și  dotările 

solicitate ale spațiului și amplasarea strategică. 

5. Prezentarea ofertei 

Oferta și documentele imobilului, se prezintă în plic sigilat cu o  scrisoare de însoțire, 

care se depun și se înregistrează  în anticamera Instituției din str. C. Tănase, 7 etaj 2, bir. 

204, pînă la data de 10.09.2021 ora 10:00 inclusiv. 

Grupul de lucru va avea permisiunea și accesul de a examina spațiul la fața locului, 

de a negocia prețul chiriei. 

 


