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COMUNICAT  INFORMATIV 
 

Prin prezenta, S.A. „RED-Nord” invită părțile interesate să depună dosarele pentru a fi evaluați și 

incluși în lista de furnizori precalificați de energie electrică pentru procurarea energiei electrice necesare 

acoperirii consumului tehnologic și pierderilor de energie electrică în rețelele de distribuție. 

Procesul de precalificare se va desfășura în conformitate cu Procedura de procurare a energiei 

electrice, Anexa la Regulile Pieței Energiei Electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.283/2020 din 7 

august 2020.  

Potențialii furnizori și producători de energiei electrică pot să transmită până la data de 1 februarie 

2022 solicitările de calificare în calitate de furnizor precalificat prin scrisoare recomandată la adresa 

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180A.  

Solicitările înregistrate ulterior zilei de 1 februarie 2022, nu se vor lua în considerație pentru 

contractul ce urmează a fi semnat din 1 aprilie 2022. Dosarele potențialilor furnizori și producători vor 

fi analizate pentru a fi incluși în lista furnizorilor precalificați pentru participare la următoarele licitații.  

Criteriile aplicate de calificare și informațiile necesare a fi prezentate de către potențialii furnizori 

și producători de energiei electrică pentru includerea în lista furnizorilor precalificați sunt prezentate în 

Anexa 1 și 2.  

Documentele trebuie să fie prezentate în original sau în copii autentificate prin semnătura 

administratorului ori copii legalizate notarial.  

Furnizorii și producătorii care au prezentat solicitări completate în modul corespunzător și 

îndeplinesc criteriile de calificare vor fi incluși în lista furnizorilor precalificați.  

În cazul unei cereri incomplete, solicitantul va fi informat prin e-mail despre informațiile lipsă sau 

incomplete. Partea interesată va transmite informațiile lipsă sau dovezi suplimentare în termen 

rezonabil.  

Pe baza criteriilor de calificare, S.A. „RED-Nord” va elabora lista de furnizori precalificați și va 

notifica solicitanții cu privire la includerea acestora în această listă. Informații actualizate privind 

derularea procesului de licitație pentru procurarea energiei electrice vor fi publicate pe pagina web a 

întreprinderii. 
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