IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu,29

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE
Operator economic
CA ASTERRA GRUP S.A.,
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al CA ASTERRA GRUP S.A., declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Beneficiarul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” , cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Lista principalelor prestări de serviciii similare:
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CONTRACT
de asigurare obligatorie
de răspundere civilă
pentru pagube
produse de autovehicule
(asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto
internă)
Seria RCAI Nr. RCAI006516730, RCAI006516751, RCAI006516856, RCAI006516869, RCAI006516883, RCAI006516893, RCAI006516901, RCAI006516909, RCAI006516922, RCAI006516957, RCAI006516970, RCAI006516987, RCAI006517005, RCAI006517023, RCAI006517107, RCAI006517155, RCAI006517211, RCAI006517390, RCAI006517422, RCAI006518014, RCAI006518030, RCAI006518034, RCAI006518058, RCAI006518080, RCAI-
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Societate pe
Acțiuni
”CET-Nord”

26.03.202125.03.2022

32 258,25
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006518082, RCAI006518086, RCAI006518097, RCAI006543628 din
26.03.2021
CONTRACT
de asigurare obligatorie
de răspundere civilă
pentru pagube
produse de autovehicule
(asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto
internă)
LICITAȚIA Nr.
18/12/21 din 11.05.2021
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cii de
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are
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unic

100

S.A. „Rețelele
Electrice de
Distribuție
Nord”

2021-2022

506 542,50

Andronic Roman,
Director General „ASTERRA GRUP” S.A.
24.02.2022

Digitally signed by Andronic Roman
Date: 2022.02.24 09:58:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

*) Se precizează calitatea în care Ofertantul a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider); contractant asociat; subcontractant.
**) Se vor preciza data de începere şi data iniţială (prelungită) de finalizare a contractului.
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