1.

Documentele necesare pentru participarea furnizorilor la procesul de
acreditare lansat în cadrul Programului

1.1

Cererea de participare pentru acreditare (Anexa nr.3);

1.2

Forma de aplicare (Anexa nr.4);

1.3

Declarația pe propria răspundere a administratorului privind autentificarea datelor
prezentate pentru acreditare (Anexa nr.5);

1.4

Documente ce confirmă importul, producerea, asamblarea sau comercializarea
echipamentelor pe biocombustibil solid și dreptul de executare a lucrărilor de instalare a
echipamentului, care se practică în bază de licență;

1.5

Certificatul organului fiscal privind lipsa restanțelor la bugetul public național;

1.6

Contractele de colaborare cu producătorul/dealerul oficial din străinătate;

1.7

Lista de prețuri cu parametrii tehnici a echipamentului, pentru oferirea beneficiarului la
Program posibilitatea selectării unui echipament nou și performant, cu o garanție
tehnică de deservire pe o perioadă de cel puțin 12 luni;

1.8

Agenția este în drept de a solicita verbal sau în scris și alte documente și informații
adiționale, care urmează a fi prezentate în termen de 3 zile lucrătoare;

1.9

Cererea de participare pentru acreditare și documentele prevăzute în pct. (11.1 – 11.7) al
prezentului Regulament se prezintă personal de către administratorul furnizorului sau
reprezentantul său legal, la sediul Agenției pentru Eficiența Energetică;

1.10

Nu se acceptă și se returnează Cererea de participare pentru acreditare cu
informațiile/documentele anexate, în cazul în care:
a) În documentele sau informațiile prezentate Agenției au fost incluse date
denaturate sau incomplete;
b) Nu au fost prezentate Agenției documentele sau informațiile indicate în
prezentul Regulament sau cele solicitate suplimentar.

Anexa nr.3
CEREREA DE PARTICIPARE PENTRU ACREDITAREA FURNIZORILOR
DE CAZANE/SOBE/ARZĂTOARE
Domnului Mihail STRATAN,
Director Agenția pentru Eficiență Energetică
De la _____________________________________
(Numele si prenumele directorului)

______________________________________
(Funcția deținută)

_________________________________________________________
(Denumirea agentului economic)

______________________________________
(IDNO)

Adresa vizei de reședință:
MD-______________________________
__________________________________
Tel. staționar_______________________
Tel. serviciu________________________
Tel. mobil__________________________
E-mail_____________________________

Adresa de domiciliu a solicitantului:
MD-__________________________________
______________________________________
Tel. staționar:___________________________
Tel. mob______________________________
Tel. serviciu_____________________________
E-mail_________________________________

CERERE
_______________________________________________________________________________
(denumirea agentului economic)

solicit participarea la Programul de acreditare a furnizorilor de echipament în cadrul Programului
privind subvenționarea procurării și instalării cazanelor pe biocombustibil solid.
Compania propune următoarele tipuri de echipamente care se înscriu în condițiile stabilite de
Regulament:
Modelul

Tipul
biocombustibilului

Puterea
instalată

Servicii suplimentare oferite

Prețul de listă
MDL

Am făcut cunoștință și sunt de acord și accept condițiile Regulamentului de participare la acest
Program.
_________________
(semnătura)
L.Ş.:

_____________________
(funcţia deţinută)

________________________
(numele şi prenumele)
Data: _____ ________________ 201__

Anexa nr. 4
FORMA DE APLICARE PENTRU ACREDITARE

Data
Denumirea întreprinderii
Adresa amplasării afacerii/Țara de MDproveniență a echipamentului
Email:
Telefon fix și mobil
Fax:
Reprezentant oficial al produc/diler
Domeniul de activitate
Detalii cu privire la întreprindere:
Data fondării
Certificat de înregistrare Nr.
Lista managerilor superiori:
Funcţia deţinută în
Studii şi calificări
cadrul întreprinderii
(Numele, prenumele)

Data

Experienţa în domeniu
Descriere
Perioada

(Numele, prenumele)
(Numele, prenumele)

Rezultatele activității economico-financiare obținute în anul precedent:
Valoarea totală de bilanţ a activelor
Suma anuală a veniturilor din vânzări
Numărul mediu scriptic anual de salariaţi
Suma anuală a procurărilor
Valoarea cazanelor importate
Valoarea cazanelor livrate
Suma impozitelor, taxelor și plăților obligatorii
acitate în bugetul public național în anul precedent.

Cont nr.

Denumirea, adresa şi codul băncii

Valuta contului

Prin prezenta confirm că datele prezentate în acest document sunt veridice,
Semnătura solicitantului
Ştampila întreprinderii

Data

Anexa nr. 5
DECLARAŢIE
despre corespunderea produselor și serviciilor oferite în cadrul „Programului privind
subvenționarea procurării și instalării cazanelor pe biocombustibil solid”.
a) Datele de identificare ale agentului economic:
Denumirea întreprinderii
Codul fiscal
Adresa juridică a întreprinderii: ____________________
Adresa amplasării afacerii: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Numărul de înregistrare (conform certificatului de înregistrare) ________________________
b) Datele de identitate ale conducătorului întreprinderii:
Numele, prenumele
Funcţia semnatarului
Forma juridică de organizare
Forma de proprietate
Lista membrilor fondatori ai întreprinderii, a căror cotă în capitalul social al întreprinderii
depăşeşte 35%:
1. Denumirea
Codul fiscal
2. Denumirea
Codul fiscal
c) Rezultatele activității economico-financiare obținute anul precedent:
Numărul mediu scriptic anual de salariaţi
Suma anuală a veniturilor din vânzări
Valoarea totală anuală de bilanţ a activelor
Suma anuală a procurărilor _____________________________________________________
Valoarea cazanelor importate ___________________________________________________
Valoarea cazanelor livrate în ___________________________________________________
Suma impozitelor, taxelor și plăților obligatorii achitate în bugetul PN
Eu, subsemnatul ___________________, în calitate de conducător/reprezentant legal al
„
”, declar pe propria răspundere, că
întreprinderea pe care o reprezint, a furnizat informații veridice despre serviciile și
produsele oferite în cadrul Programului implementat de Agenția pentru Eficiență
Energetică cu suportul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova.
Totodată, accept prin libera voință – prelucrarea datelor cu caracter personal de către
AEE în scopul colectării, înregistrării, stocării, păstrării și verificării datelor/informațiilor
prezentate.
Data:

201_

Semnatarul
Conducătorul „

”
(denumirea întreprinderii)

(semnătura)
L. Ş.

