
Aviz - Tragere la sorț, tranșa III 
 

Administrația Universității informează solicitanții care au depus actele obligatorii pentru a 
încheia contracte investiţionale privind construcţia spaţiului locativ cu SRL 
”Dansicons”pentru tranșa III (începutul lucrărilor - Trimestrul IV anul 2011 - 
șfîrșitul lucrărilor Trimestrul IVanul 2012) să se prezinte pentru a trage la sorți 
numărul de etaj al apartamentului solicitat la data de 09.09.2011 în Centrul 
estetic ”Ion și Doina”, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165, mun. 
Chișinău, după cum urmează: 

- tranșa III, blocul 1, tipul de apartament - 1 odaie, suprafața totală în mărime de 
44,68 metri pătrați, la orele 15.30; 

- tranșa III, blocul 1, tipul de apartament – 2 odăi, suprafața totală în mărime de 
71,00 metri pătrați, la orele 15.30; 

- tranșa III, blocul 1, tipul de apartament – 2 odăi, suprafața totală în mărime de 
71,28 metri pătrați, la orele 15.30; 

- tranșa III, blocul 1, tipul de apartament – 2 odăi, suprafața totală în mărime de 
75,36 metri pătrați, la orele 15.30; 

- tranșa III, blocul 1, tipul de apartament – 3 odăi, suprafața totală în mărime de 
99,76 metri pătrați, la orele 15.30; 

- tranșa III, blocul 18, tipul de apartament - 1 odaie, suprafața totală în mărime 
de 44,68 metri pătrați, la orele 16.00; 

- tranșa III, blocul 18, tipul de apartament – 2 odăi, suprafața totală în mărime 
de 71,00 metri pătrați, la orele 16.00; 

- tranșa III, blocul 18, tipul de apartament - 2 odăi, suprafața totală în mărime 
de 71,28 metri pătrați, la orele 16.00; 

- tranșa III, blocul 18, tipul de apartament – 2 odăi, suprafața totală în mărime 
de 75,36 metri pătrați, la orele 16.00. 

Pentru a participa la procedura de tragere la sorți a numărului de etaj solicitanții aprobați 
de către Universitate sunt obligați să se prezinte cu buletinul de identitate în original și 
copie. 

În cazul prezenței soțului sau soției solicitantului inclus în listă este obligat să se prezente 
cubuletinul de identitate în original și copie și certificatul de căsătorie în original 
și copie. 

În cazul prezenței unei terțe persoane împuternicită în bază de procură (mandat) a 
prezenta în mod obligatoriu procura (mandatul) în original, precum și buletinul de 
identitate în original și în copie. 

În caz de neprezentare la ora menționată la procedura de tragere la sorți a 
numărului de etaj solicitantul va avea posibilitate de a trage la sorți din numerele 
de etaje rămase disponibile după procedura de tragere la sorți deja efectuată. 

Fiecare solicitant va fi obligat să completeze în mod individual formularul de 
participare la procedura de tragere la sorți a numărului de etaj amplasată în 
rubricainfrastructura USMF, site-ul: www.usmf.md în baza prevederilor 
Regulamentului cu privire la desfăşurarea procedurii de tragere la sorţi a numărului de etaj 
pentru solicitanţii aprobaţi de către Universitate, în scopul încheierii contractelor 
investiţionale privind construcţia spaţiului locativ cu SRL ”Dansicons” (accesibil spre 
vizualizare pe site-ulwww.usmf.md, rubrica infrastructura USMF). 

	  


