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Anunţ licitatie inchirieri spatii si terenuri  

 

 

 

           In conformitate cu Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr 511/16.04.2013, 

Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39,  

sector 2, CUI RO 4203890, tel. 021-318.00.80/81/82, fax: 021-318.00.83, organizează licitaţia 

publică pentru  închirierea următoarelor terenuri şi spaţii: 

1. Spaţiu 193,35 mp, situat în Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

reparaţii auto; 

1.1 Descriere Generală  

      Spaţiul se află in incinta Atelierului Auto din cadrul Complexului Sportiv Naţional 

„Lia 

Manoliu” – Zona Ateliere-Depozite, Bd. Basarabia, nr. 37-39 (Amplasament A5), sector 2, 

Bucureşti. Suprafaţa efectivă folosibilă a spaţiului este de 193,35 mp, construcţie tip P, structură   

de beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş în sistem terasă. 

        Destinaţia spaţiului închiriat:  activitate atelier reparaţii auto; 

1.2 Condiţii  închiriere 

Nivel minim al chiriei: 2,10 EUR/mp/lună,fara TVA;  

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

1.3  Garanţia de participare  

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de 1.218,12 EUR. Cuantumul 

garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru 

restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 511 din 16 aprilie 2013 

pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, 

aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea contractului-
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cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 19/07/2006 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție 

publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se 

prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire,  

garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria autorității contractante: a 

unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora de către bancă până la data 

deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei mentionate mai sus. Plata se va 

efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului publicitar, în contul Complexului 

Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

 

1.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

 

2. Spaţiu 21,10 mp, situat în  Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

consultanţă IT ; 

2.1 Descriere Generală  

           Spaţiul se afla in incinta clădirii  Centrului de Sporturi Individuale – Zona Ateliere 

Depozite, din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Bd. Basarabia, nr. 37-39 

(Amplasament A5), sector 2, Bucureşti. Suprafaţa efectivă folosibilă a spaţiului este de 21,10 mp, 

construcţie P, structură   de beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş în sistem terasă. 

 Destinaţia spaţiului închiriat:  activitate consultanţă IT; 

2.2  Condiţii închiriere  

Nivel minim al chiriei: 2,20 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

2.3 Garanţia de participare  

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de 139,26 EUR. Cuantumul garanţiei 

de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea 

sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 511 din 16 aprilie 2013, pentru 

aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în 
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administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea contractului-cadru de 

închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 19/07/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, 

garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în 

original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire,  garantia de 

participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria autorității contractante: a unui ordin de 

plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii 

ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la 

cursul BNR din ziua publicării anunţului publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia 

Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, Trezoreria Sector 2, Bucureşti . 

 

2.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

3. Spaţiu 30,16 mp, situat în  Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

alimentaţie publică; 

3.1 Descriere Generală  

           Spaţiul se afla in incinta clădirii  Bazei Sportive Olimpice, din cadrul Complexului 

Sportiv 

Naţional „Lia Manoliu”, Bd. Basarabia, nr. 37-39 (Amplasament A1), sector 2, Bucureşti. 

Suprafaţa efectivă folosibilă a spaţiului este de 30,16 mp, construcţie P+1 E, structură   de beton 

armat, zidărie din cărămidă, acoperiş în sistem terasă. 

 Destinaţia spaţiului închiriat: alimentaţie publică; 

3.2  Condiţii închiriere  

Nivel minim al chiriei: 3,50 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

3.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de 316,68 EUR. Cuantumul garanţiei 

de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea 

sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 511 din 16 aprilie 2013 pentru 
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aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea contractului-cadru de 

închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 19/07/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, 

garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în 

original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire,  garantia de 

participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria autorității contractante: a unui ordin de 

plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii 

ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la 

cursul BNR din ziua publicării anunţului publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia 

Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

 

3.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

4. Spaţiu 25,53 mp, situat în  Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

cabinet kinetoterapie; 

4.1 Descriere Generală  

           Spaţiul se afla in incinta clădirii  Centrului de Refacere-Recuperare, din cadrul 

Complexului 

Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Bd. Basarabia, nr. 37-39 (Amplasament A1), sector 2, Bucureşti. 

Suprafaţa efectivă folosibilă a spaţiului este de 25,53 mp, construcţie P, structură   de beton armat, 

zidărie din cărămidă, acoperiş în sistem terasă. 

 Destinaţia spaţiului închiriat:  activitate cabinet kinetoterapie; 

4.2  Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei: 2,20 EUR/mp/lună, fara TVA; 

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

4.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de 168,51 EUR. Cuantumul garanţiei 

de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea 
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sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 511 din 16 aprilie 2013 pentru 

aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea contractului-cadru de 

închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 19/07/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, 

garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în 

original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire,  garantia de 

participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria autorității contractante: a unui ordin de 

plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii 

ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la 

cursul BNR din ziua publicării anunţului publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia 

Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

 

4.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

 

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

5. Spaţiu 77 mp, situat în  Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

comercială/producţie/depozitare; 

5.1 Descriere Generală  

           Spaţiul se afla in incinta Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Bd. 

Basarabia, 

nr.37-39 (Amplasament A5), sector 2, Bucureşti – Zona Ateliere-Depozite. Suprafaţa efectivă 

folosibilă a spaţiului este de 77 mp, construcţie P, pereţi şi acoperiş din elemente lemnoase, 

învelitoare din tablă. 

 Destinaţia spaţiului închiriat:  activitate comercială/producţie/depozitare; 

5.2  Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei:  activitate comercială  - 1,60 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                                       activitate producţie    – 2,10 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                                       activitate depozitare  – 1,70 EUR/mp/lună, fara TVA;  
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                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

5.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de: 

369.60 EUR – activitate comercială; 

485,10 EUR – activitate producţie; 

392,70 EUR – activitate depozitare 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 

documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti . 

 

5.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 
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6. Total 3.965 mp (teren 3.323 mp + construcţii 642 mp), situat în  Bucureşti, Bd. 

Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate sportivă şi agrement + activitate 

alimentaţie publică; 

6.1 Descriere Generală  

           Terenul şi construcţiile se află în incinta Complexului Sportiv Naţional „Lia 

Manoliu”, 

Bd. Basarabia, nr. 37-39 (Amplasament A5), sector 2, Bucureşti – Zona Ateliere-Depozite. 

Suprafaţa efectivă folosibilă este de 3.965 mp, din care: 

 - pentru alimentaţie publică: = 1381mp 

                          - teren:           739 mp; 

                          - construcţii:  642 mp (C 10 – 542 mp - construcţie P, pereţi 

din zidărie de carămidă, acoperiş în sistem  terasă + C 11 – 100 mp - 

construcţie P, pereţi din zidărie de carămidă, acoperiş cu şarpantă din lemn, 

învelitoare bituminată); 

- pentru activităţi sportive şi agrement: 

                                                - teren: 2.584 mp 
6.2 Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei: 

              -   activitate alimentaţie publică: 

                                            - teren   -                    1,70 EUR/mp/lun,; fara TVA;  

                                            - spaţii  -                    2,10 EUR/mp/lună, fara TVA;  

              -   activitate sportivă şi de agrement  -    1,00 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

6.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de: 15.565,50  EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 
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documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti.  

 

6.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

 

7. Teren 1.377 mp, situat în  Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

comercială; 

7.1 Descriere  Generală  

           Terenul se află în incinta sediului central Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Bd. 

Basarabia, nr. 37-39 (Amplasament A1), sector 2, Bucureşti. Suprafaţa efectivă folosibilă este de 

1.377 mp. Terenul închiriat va fi folosit în scopul amenajării pentru activitate comercială 

7.2 Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei: 2,10 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

7.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de: 8.675,10  EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 
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documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

 

7.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

 

8. Teren 1.780 mp, situat în  Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 – activitate 

comercială; 

8.1 Descriere  Generală  

           Terenul se află în incinta sediului central al Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, 

Bd. Basarabia, nr. 37-39 (Amplasament A1), sector 2, Bucureşti. Suprafaţa efectivă folosibilă este 

de 1.780 mp. Terenul închiriat va fi folosit în scopul amenajării pentru activitate comercială. 

8.2 Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei: 2,10 EUR/mp/lună, fara TVA;  

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

8.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de: 11.214,00  EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 
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documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

 

8.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

 

9. Teren  552 mp, situat în  Bucureşti, Str. Maior Coravu Ion, nr 34, sector 2 – 

activitate comercială / alimentaţie publică; 

9.1 Descriere  Generală  

           Terenul se află în incinta Bazei Sportive de Nataţie şi Atletism din cadrul Complexului 

Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2, Bucureşti. Suprafaţa 

efectivă folosibilă este de 522 mp. Terenul închiriat va fi folosit în scopul amenajării pentru 

activitate comercială / alimentaţie publică. 

9.2 Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei:  

              -  activitate comercială:                         1,35  EUR/mp/lună, fara TVA;  

              -  activitate alimentaţie publică:            1,70 EUR/mp/lună, fara TVA; 

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

9.3 Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de:  

                                -  activitate  comercială:                          2.235,60  EUR; 

                                -  activitate alimentaţie publică:              2.815,20 EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 
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contractului-cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 

documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti . 

. 

 

9.4 Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

 

10. Teren  588 mp, situat în  Bucureşti, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2 – 

activitate comercială / alimentaţie publică; 

10.1  Descriere  Generală  

           Terenul se află în incinta Bazei Sportive de Nataţie şi Atletism din cadrul Complexului 

Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2, Bucureşti. Suprafaţa 

efectivă folosibilă este de 588 mp. Terenul închiriat va fi folosit în scopul amenajării pentru 

activitate comercială / alimentaţie publică. 

10.2  Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei:  

              -  activitate comercială:                         1,35  EUR/mp/lună, fara TVA;  

              -  activitate alimentaţie publică:            1,70 EUR/mp/lună, fara TVA; 

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

10.3  Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de:  
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                                -  activitate  comercială:                          2.381,60  EUR; 

                                -  activitate alimentaţie publică:              2.998,80  EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere.Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 

documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

 

10.4   Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei.. 

 

 

11. Teren  859 mp, situat în  Bucureşti, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2 – 

activitate comercială / alimentaţie publică; 

11.1   Descriere  Generală  

           Terenul se află în incinta Bazei Sportive de Nataţie şi Atletism din cadrul Complexului 

Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2, Bucureşti. Suprafaţa 

efectivă folosibilă este de 859 mp. Terenul închiriat va fi folosit în scopul amenajării pentru 

activitate comercială / alimentaţie publică. 

11.2   Condiţii de închiriere  
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Nivel minim al chiriei:  

              -  activitate comercială:                         1,35  EUR/mp/lună, fara TVA;  

              -  activitate alimentaţie publică:            1,70 EUR/mp/lună, fara TVA; 

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

11.3   Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de:  

                                -  activitate  comercială:                          3.478,95  EUR; 

                                -  activitate alimentaţie publică:              4.380,90  EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere. Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 

documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti . 

 

11.4    Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  

                   Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 
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12. Teren  800 mp, situat în  Bucureşti, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2 – 

activitate comercială / alimentaţie publică; 

12.1   Descriere  Generală  

           Terenul se află în incinta Bazei Sportive de Nataţie şi Atletism din cadrul Complexului 

Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, Str. Maior Coravu Ion, nr. 34, sector 2, Bucureşti. Suprafaţa 

efectivă folosibilă este de 859 mp. Terenul închiriat va fi folosit în scopul amenajării pentru 

activitate sportiva şi de agrement / alimentaţie publică. 

12.2   Condiţii de închiriere  

Nivel minim al chiriei:  

              -  activitate sportivă şi agrement:          1,40  EUR/mp/lună, fara TVA; 

              -  activitate alimentaţie publică:            1,70 EUR/mp/lună, fara TVA; 

                   Durata contractului: maxim 15 ani; 

12.3   Garanţia de participare 

                   Garanţia de participare se stabileşte in cuantum de:  

                                -  activitate  sportivă şi agrement:           3.360,00  EUR; 

                                -  activitate alimentaţie publică:              4.080,00  EUR; 

                   Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime 

lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia, sunt prevăzute în Ordinul M.T.S. nr. 

511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru  aprobarea 

contractului-cadru de închiriere.Conform  Art.86, Alin.1, 5  din HG  nr. 925  publicata in 

19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică, garanția de participare se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 

de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în 

documentația de atribuire,  garantia de participare se poate constitui si prin  depunerea la casieria 

autorității contractante: a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiția confirmării acestora 

de către bancă până la data deschiderii ofertelor sau  prin depunerea in numerar a sumei 

mentionate mai sus. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua publicării anunţului 

publicitar, în contul Complexului Naţional „Lia Manoliu”: RO80TREZ7025009XXX000243, 

Trezoreria Sector 2, Bucureşti. 

. 

12.4   Modul de obţinere a documentelor licitaţiei  
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 Documentaţia de atribuire poate fi obţinută gratuit, atat în format electronic cat si pe 

suport de hartie, de la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, situat la etajul 1 

din Sediul Administrativ, după prezentarea delegaţiei. Documentaţia conţine informaţii complete 

privind condiţiile de participare, documentele de calificare, chiria minimă, garanţia de participare, 

modul de prezentare a ofertei. 

 

           Ofertele vor fi depuse la Secretariatul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu” până 

cel mai târziu în data de 17.06.2014 ora 13.00. 

           Licitaţia publică va avea loc la sediul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, în data 

de 18.06.2014, ora 13.00. 

           Relaţii suplimentare la tel 021-318.00.80/81/82  

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT 

Nicoleta TOMA 

 
 


