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Criterii și documentele solicitate pentru întocmirea listei de furnizori precalificați 

Procesul de calificare a furnizorilor este un proces continuu, unde părțile interesate pot să depună 

dosarele pentru a fi incluși în lista de furnizori precalificați de energie electrică. 

Informația necesară a fi prezentată de către părțile interesate pentru a fi incluse în lista furnizorilor 

precalificați conține formularele incluse în Anexa 1 şi 2 precum şi, fără a se limita: 

▪ Copia deciziei de înregistrare; 
▪ Copia certificatului de atribuire a codului fiscal; 
▪ Copia licenței de producere sau de furnizare a energiei electrice, după caz; 
▪ Dovada experienței în furnizarea energiei electrice - 24 luni de experiență în calitate de solicitant 

individual sau ca parte a unui grup de companii din domeniul energiei electrice cu o experiență 
de cel puțin 60 de luni; 

▪ Dovada lipsei datoriilor pentru anul precedent la plata impozitelor și contribuțiilor în conformitate 
cu prevederile legale ale țării unde este înregistrată partea interesată; 

▪ Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani; 
▪ Declarație precum că partea interesată nu este în procedură de faliment sau în proces de 

lichidare și/sau și-a suspendat activitatea economică; 
▪ în cazul întreprinderilor electroenergetice din Republica Moldova – copia contractului de 

echilibrare semnat cu OST. 

Părțile interesate trebuie să transmită solicitările de calificare în calitate de furnizor precalificat prin 

scrisoare recomandată, personal sau la adresa electronică 

reglementari_distributie@premierenergy.md. 

Documentele furnizate de părțile interesate trebuie să fie prezentate în original sau în copii autentificate 

prin semnătura administratorului persoanei juridice, ori ca copii legalizate notarial. 

Furnizorii care au prezentat solicitări completate în mod corespunzător și îndeplinesc criteriile de 

calificare sunt incluși în lista furnizorilor precalificați. 

În cazul unei solicitări incomplete, partea interesată va fi informată prin e-mail despre faptul, că 

solicitarea este incompletă și despre informațiile care lipsesc. Partea interesată transmite informațiile 

lipse sau dovezi suplimentare pentru a putea fi inclus în lista furnizorilor precalificați. 

Ulterior, partea interesată va fi notificată cu privire la includerea în lista furnizorilor precalificați. 

În scopul actualizării documentației de înregistrare, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA poate solicita 

actualizarea documentelor care au servit temei pentru calificare în calitate de participant la licitații, 

modificând lista participanților la licitație în baza informațiilor oferite.  

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA este în drept sa revizuiască periodic la necesitate lista furnizorilor 

precalificați, prin excluderea acelor care după părerea sa nu mai corespund criteriilor de calificare și/sau 

nu prezintă garanții suficiente ori dovezi de experiență/calificare necesară pentru asigurarea îndeplinirii 

obligațiilor sale, informând furnizorul despre acest fapt. 

Pentru a participa în cadrul licitațiilor anuale de achiziție a energiei electrice, este necesar să 

accesați rubrica „Achiziții anuale de energie” şi ulterior, anul de referință, pentru a lua cunoștință 

de termenii de depunere a dosarelor pentru evaluarea și includerea furnizorilor în lista 

furnizorilor precalificați în anul respectiv. 
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