Anexa nr. 7
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie a
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în
activitatea titularilor de licență din sectoarele
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a
operatorilor care furnizează serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin
Hotărârea ANRE nr.24/20177 din 26.01.2017

INFORMAŢIE GENERALĂ
1. Denumirea operatorului economic: Mic-Tan SRL
2. Codul fiscal:100260038282
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau str. Alexandru cel Bun, 38
4. Telefon:(+373 22) 202493
Fax:(+373 22) 202493
E-mail: mic-tan@mail.ru
5. Decizia de înregistrare: MD 0014196 din 29.10.1992
(numărul, data, înregistrării)
_____________________________________________________________________________
(instituţia emitentă)
6. Domeniile principale de activitate:Importul, depozitarea si comercializarea angro a substantelor
simaterialelor chimice toxice
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
___________________________________________________________
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii): Seria A MMII 055066 din 15.05.2017
din Camere de Licentiere
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, )
5 ani
(durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:___________________________
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____________________________________________
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ_2 692 542 lei la 31.12,2021
(de indicat valoarea şi data)
11. Numărul personalului scriptic 6 persoane, din care muncitori 4 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 2persoane, din care muncitori 1
persoane, inclusiv:
_______________________________________________________________________
(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe 1 576 892 lei
14. Dotare tehnică: transport
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
________________________________________
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2019 6 330 221 lei mii lei
Anul 2020 6 443 675 lei mii lei
Anul 2021 7 854 055 lei mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic 4 888 868 lei,
inclusiv: faţă de buget 0,00 lei
Data completării: 29.06.2022
Michiciuc Gheorghe director general

(Numele, prenumele şifuncţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)
(semnătura) şi L.Ş.
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