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SCRISOARE DE INTENŢIE 
privind participarea cu o ofertă comercială de livrare a energiei electrice 

 
Denumirea întreprinderii:   ______________________________________________ 

Nr. înregistrării de stat:  ______________________________________________ 

Persoana de contact:   ______________________________________________ 

Telefon / fax:      ______________________________________________ 

Email:     ______________________________________________ 

 
     
Prin prezenta ne exprimăm intenția şi disponibilitatea de livrare a energiei electrice, cu garantarea 
acoperirii necesităților solicitate (inclusiv a energiei electrice pentru echilibrare) ale Î.C.S. „Premier 
Energy Distribution” S.A. începând cu data de 01.04.2020. 
 
Având în vedere cele indicate mai sus, Întreprinderea  

 își asumă responsabilitatea deplină față de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A, pentru 
îndeplinirea și buna execuție a propunerilor expuse, inclusiv pentru eventualele prejudicii 
cauzate prin orice acțiuni de rea-intenție, contrare asigurărilor din prezenta scrisoare de 
intenție; 

 a luat cunoștință și acceptă cerințele Codului Etic şi Politica pentru Drepturile Omului 
(http://premierenergydistribution.md/ro/conditii-de-contractare );  

 acceptă, că prin nedepunerea documentelor la timp, în oricare fază a procedurii, va duce la 
excluderea din procedură. 

 
 
Anexe: 

 Copia Deciziei de înregistrare a întreprinderii; 

 Copia licenței de producere sau furnizare a energiei electrice la prețuri nereglementate 

(acordată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică sau de instituție analogică 

din țara de origine a Furnizorului); 

 Informație cu privire la sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, import (din ce țară), 

altele); 

 Informație despre capacitatea alocată pe termen lung pentru interconexiunile respective; 

 Informație cu privire la dovada disponibilității puterii și volumului suficient de energie electrică; 
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 Informație privind deținerea de resurse suficiente de combustibil pentru întreaga perioadă a 

contractului (pentru companiile care procesează combustibili); 

 Informație ce demonstrează faptul că companiile care procesează combustibil nu au datorii 

istorice la furnizorii de combustibil; 

 Informație cu privire la asigurarea livrării energiei electrice la frontiera interconexiunilor 

disponibile cu sistemul electroenergetic al Republicii Moldova (în condițiile DAF), fiind păstrată 

stabilitatea statică a sistemului electroenergetic în regiune; 

 Copia certificatului de înregistrare fiscală; 

 Informație cu privire la cota deținută pe piața de energie electrică locală sau internațională; 

 Informație cu privire la istoria participării la tranzacții şi oferte pe piața locală sau internațională; 

 Copia certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat; 

 Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani; 

 Declarație de îndeplinire a obligațiilor de achitare a contribuțiilor de asigurări sociale; 

 Declarație de îndeplinire a obligațiilor de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile 

legale ale țării în care sunteți înregistrați; 

 Declarație precum că nu se află în stare de faliment sau în proces de lichidare și/sau nu a fost 

suspendată activitatea economică; 

 Informație privind politicile companiei în domeniul protecției mediului. 

 

 

 
Administratorul întreprinderii   
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___________________                              ______________                        ________________ 
                       Semnătura      Ștampila                                           Data 
                             
 

 

 

 

 

 

 


