
Formular de Înregistrare/Registration Form 

IREX Moldova – Programul Comunitatea Mea / Comunitatea Mea Program  

 

Licitația Nr./Tender number: FY22-CM-PEL (02) 
 
Vă rugăm să vă înregistrați entitatea completând acest formular și trimitându-l în format PDF sau JPEG. la 

tender.cm.md@irex.org Vă rugăm, de asemenea, să oferiți informații despre faptul că veți trimite o ofertă singură 

sau în asociere. Înregistrarea ar trebui să fie completă până la închiderea zilei lucrătoare în Republica Moldova 

pe 09 septembrie 2021, ora 17:00 Chișinău. Vă rugăm să rețineți că înregistrarea nu este completă până când 

nu primiți un număr de confirmare. 

 

Please register your entity by filling out this form and sending to tender.cm.md@irex.org  in PDF or JPEG 

format. Please also provide information as to whether you will submit a bid alone or in association. The 

registration should be complete no later than the close of business day in Republic of Moldova on September 09, 

2021, 17:00 Chisinau time. Please be advised that registration is not complete until you receive a confirmation 

number. 

 

 

Ofertant/Bidder: 

 

________________________________________________________________________________ 
{indicați denumirea juridică a entității dumneavoastră / insert the legal name of your entity} 

 

________________________________________________________________________________ 
{inserați țara unde este înregistrată entitate dumneavoastră / insert the country of registration of your entity} 

 

________________________________________________________________________________ 
{inserați adresa juridică a entității dumneavoastră / insert the address of your entity} 

 

________________________________________________________________________________ 
{inserați numele reprezentatului dumneavoastră pentru această procedură / insert the name of your representative for this procedure} 

 

  tel.:______________________  fax:__________  e-mail: __________________________________ 

 

 

 

Vom depune oferta/We will submit a bid:        singuri/alone □               în asociere/in association □       

 

 
Dacă în asociere, vă rugăm să ne oferiți următoarea informație / If in association, please provide the following 

information: 

 

Asociat/Associate:  

________________________________________________________________________________ 
{inserați denumirea juridică a entității partenere / insert the legal name of the partner entity} 

 

________________________________________________________________________________ 
{inserați țara de înregistrare a entității partenere / insert the country of registration of the partner entity} 

 

________________________________________________________________________________ 
{inserați adresa juridică a entității partenere / insert the address of the partner entity} 

 

 

 

 

____________________________       _______________________ 
                                                                      {semnătura / signature}                                         {data / date}         

 

 

________________________________________________________ 
 { inserați numele reprezentatului dumneavoastră pentru această procedură  / insert the name of your representative for this procedure} 
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