
ACADEMIA ROMÂNĂ 

 

Anunț de vânzare prin licitație  

publică deschisă cu strigare 

 

Academia Română, cu sediul în Calea Victoriei nr. 125, sector 2, București, telefon 021 212 

8640, fax 021 312 0209, e-mail registratura@acad.ro,  Cod de înregistrare fiscala 4192472, Cod IBAN 

RO90TREZ7005005XXX000193, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul București, organizează 

licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor deșeuri reciclabile rezultate în urma 

dezmembrării unor bunuri aflate în administrare, astfel: 

- deșeuri fontă =   952,00 kg; 

- deșeuri fier    = 7.732,50 kg; 

- deșeuri aluminiu = 540,00 kg; 

- deșeuri lemn = 1.785,73 kg; 

- sticlă pentru geam termopan = 37,80 mp. 

Licitația va avea loc în data de 25 noiembrie 2021 ora 10:00, la sediul Casei Oamenilor de 

Știință din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București (intrarea din Calea Rahovei, sala de la parter 

– persoană de contact: Ionescu Anca, tel. 0744 957 768). 

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în zilele de 9 decembrie si 16 decembrie 2021, ora 

10:00.  

Bunurile care fac obiectul licitației pot fi văzute la sediul Casei Oamenilor de Știință din Calea 

13 Septembrie nr. 13, sector 5, București. 

La licitația de vânzare poate participa orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare 

care depune la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București, până pe data 

de 24.11.2021, ora 12:00, următoarele documente: 

- Cererea de înscriere la licitație (model anexat caietului de sarcini) însoțită de: 

a) dovada achitării Taxei de participare la licitație (chitanță eliberată de casieria instituției sau 

ordinul de plată și extrasul de cont, în cazul achitării taxei prin transfer bancar); 

b) dovada achitării Garanției de participare la licitație (chitanță eliberată de casieria instituției 

sau ordinul de plată și extrasul de cont, în cazul achitării garanției prin transfer bancar); 

c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului și alte documente care să 

ateste că ofertantul are ca obiect de activitate colectarea și valorificarea deșeurilor, ștampilate și 

semnate ,,conform cu originalul” de către ofertant; 

d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (cod fiscal), ștampilată și semnată ,,conform cu 

originalul” de către ofertant;  

e) documentul din care să rezulte calitatea de reprezentant al persoanei juridice (împuternicire), 

la care se va anexa copia actului de identitate; 

f) copie a cărții de identitate și a autorizației de funcționare (în cazul persoanelor fizice), 

ștampilate și semnate ,,conform cu originalul” de către ofertant. 

Documentele de participare la licitație se vor depune la sediul Academiei Române începând cu 

data de 19.11.2021 între orele 10:00 – 14:00, până pe data de 24.11.2021, ora 12:00. 

Prețul de pornire al licitației pentru fiecare categorie de deșeu reciclabil este următorul: 

- deșeuri fontă: 1,10 lei/kg x 952,00 kg =  1.047,20 lei; 

- deșeuri fier: 1,10 lei/kg x 7.732,50 kg = 8.505,75 lei; 

- deșeuri aluminiu: 2,50 lei/kg x  540,00 kg = 1.350 lei; 

- deșeuri lemn: 0,50 lei/kg  x  1.785,73 kg = 892,87 lei; 

- sticlă pentru geam termopan: 170,00 lei/mp x 37,80 mp = 6.426 lei. 

Taxa de participare la licitație este de 50 lei și se poate achita în numerar la casieria instituției 

din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București sau prin virament, cod IBAN 

RO90TREZ7005005XXX000193, deschis pe numele Academiei Române la Trezoreria Operativă 

Municipiul București. 

Garanția de participare la licitație este de 500 lei și se poate achita în numerar la casieria 

instituției din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București sau prin virament, cod IBAN 

RO90TREZ7005005XXX000193, deschis pe numele Academiei Române la Trezoreria Operativă 

Municipiul București. 

Director general 
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