DECLARAŢIE PRIVIND SITUAȚIA PERSONAL Ă A

Data: 24.02.2 02 2
Număru l licitaț iei: ocds-b 3 w dp 1 -M D -16 4 51 9 26 6 99 7 7
Ofertanți individuali:
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga"
MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu,29

Informații

1.

generale

1.1.

Numele juridic al ofertantului

Compania de Asigurari „ASTERRA GRUP” S.A.

1.2.

Adresa juridică a ofertantul ui în tara
înregistrării

MD-2012, Chisinau, str. Bucuresti, 81

1.3.

Statutul juridic al ofertantului
Proprietate

Privata

Formă de organizare juridică

Societatea pe actiuni

Altele

-

1.4.

Anul înregistrării ofertantului

2006

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului

•

Agent local/Distribuitor al producătorului străin Agent economic local, detinator de licenta emisa de
Comisia Nationala a Pietii Financiare

•

Intermediar

-

•

Companie de antrepozit

-

•

Altele

-

1.6.

Informația despre reprezentantul autorizat al
ofertantului
Numele

Andronic Roman

Locul de muncă şi funcția

Director General, oficiul central

Adresa

Chisinau, str. Bucuresti, 81

Telefon / Fax

022 854 855

E-mail

office@asterra.md

1.7.

Numărul de înregistrare pentru TVA

Nu se aplica

1.8.

Numărul de identitate al ofertantului pentru 1006600032750
impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)

1.9.

Ofertantul va
documente:

anexa
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-

copiile următoarelor

-

Informații de calificare

2.
2.1.

2.2.

Numărul de ani de experiență generală a
ofertantul ui în livrări de bunuri şi servicii

16 ani, din 2006

Numărul de ani de experiență specifică a
ofertantului în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare

16 ani, din 2006

2.3.

Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/
prestarea serviciilor similare

2.4

Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi
sau capital circulant, sau de resurse creditare,
extras din cont bancar etc.). Enumerați şi
anexați copiile documentelor justificative

2.5

Detalii
privind capacitatea
echipamente disponibile

3.2.
3.3.

Anul 2021: 116,6 mln. MDL pe tipul de asigurare
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule

de producere/

Informa ții financi are

3.
3.1.

Certificat de înregistrare
Extras din Registru
Licența de activitate, numărul de licență:
CNPF nr. 000898
Certificat eliberat de CNPF privind lipsa
prescripțiilor/limităriloor la data depunerii
ofertei
Dovezi privind experiența în domeniu de cel
puțin 3 a ni, din anul 2006
Program de asigurare

Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit /pierderi, sau
rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos şi anexați copii
SITUATII FINANCIARE 30.09.2021 / MARJA DE SOLVABILITATE 30.09.2021/ RAPORT
FINANCIAR ANUL 2020
Rechizitele bancare:
BC”ENERGB ANK” SA / IBAN MD29EN000 000 222 465 691 895 / BIC ENEGMD2 289 5
Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a)

Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:

Cauza litigiului

Rezultatul sau sentința şi suma implicată

-

-

-

-

b)

Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului

Situația curentă a procesului
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-

-

-

-

Notă: Informația de mai sus reprezintă cerințele minime. Alte cerințe şi detalii pot fi adăugate de
către autoritatea contractantă, după caz.
Roman ANDRONIC
Director General „ASTERRA GRUP” S.A.
24.02.2022
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