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ÎCS Premier Energy SRL inițiază procesul de calificare a potențialilor furnizori și producători 
de energie electrică pentru procurarea energiei electrice, pe perioada contractuală începând 
cu 1 aprilie 2022 

 

Procesul de calificare a părților interesate se va desfășura în conformitate cu Procedura de procurare 
a energiei electrice, Anexă la Regulile pieței energiei electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE 
nr.283/2020 din 7 august 2020 (versiunea în limba rusă a documentului poate fi accesată aici).  

Criteriile și documentele necesare a fi prezentate de către părțile interesate pentru includerea în lista 
furnizorilor precalificați sunt prezentate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2. 

Documentele expediate de părțile interesate trebuie să fie prezentate în original sau în copii 
autentificate prin semnătura administratorului persoanei juridice, ori copii legalizate notarial.  

Părțile interesate care au prezentat solicitări completate în modul corespunzător și îndeplinesc 
criteriile de calificare vor fi incluse în lista actualizată a furnizorilor precalificați. În cazul unei cereri 
incomplete, părțile interesate vor fi anunțate prin e-mail despre informațiile lipsă. Partea interesată 
urmează să transmită informațiile lipsă sau dovezile suplimentare pentru a fi evaluate cu scopul 
finalizării procesului de calificare și includerii acestora în lista actualizată de furnizori precalificați. 

După evaluarea dosarelor, în baza criteriilor de calificare, ÎCS „Premier Energy” SRL va actualiza 
lista furnizorilor precalificați și va notifica solicitanții cu privire la includerea acestora în lista 
respectivă. Lista furnizorilor precalificați va fi plasată pe pagina web a companiei. 

Părțile interesate pot să transmită până la data de 1 februarie 2022 solicitările de calificare în calitate 
de furnizor precalificat prin scrisoare recomandată, personal sau la adresa electronică 
Reglementari_Furnizare@premierenergy.md.   

Dosarele prezentate după data limită stabilită de 1 februarie 2021, nu vor fi luate în considerație 
pentru licitația din perioada contractuală începând cu data de 1 aprilie 2022. Aceste dosare vor fi 
analizate și în caz că vor întruni criteriile stabilite, solicitanții vor fi incluși în lista de furnizori 
precalificați pentru ulterioarele licitații. 

Versiunea în limba engleză este disponibilă pe pagina electronică a întreprinderii 
(https://premierenergy.md/cunoaste-ne/, rubrica „Achiziții, Achiziții de energie”). 

 
 
Departamentul Relații Externe și Comunicare 
ÎCS „Premier Energy” SRL 
 
28.12.2021 
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