
Ministerul  Economiei al Republicii Moldova 

S.A. ”Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi 
 
MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 “A”, e-mail:rednord@rednord.md  

Tel./Fax. (0231) 5-31-00/5-31-18    Contabil-şef tel. (0231) 5-31-09 

IDNO  1003602006563    Cod TVA 1200555 

Cod IBAN MD70VI222400001171264MDL  BC “Victoriabank” SA  

fil. Nr. 1 mun Bălţi  Codul băncii  VICBMD2X740 

 

Nr. ________________ din ___________ 2017                                              
 

                                                       Î. S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti”  
 
 

INVITAȚIE  LA  CONCURS   
 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Bălți Vă aduce la cunoștință despre 
inițierea procedurii de concurs, în două etape distincte, pentru procurarea 
energiei electrice pentru consum tehnologic, pierderi în rețeaua de 
distribuție și pentru consumul propriu al întreprinderii.  
   În prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă 
operatorii economici invitați, deținători de licență pentru furnizarea 
energiei electrice, care prezintă ofertele tehnice (de calificare) fără a indica 
preţul. 
   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit 
condiţiile de preselecţie, sunt selectaţi de către SA „RED-Nord" (conform 
condițiilor din caietul de sarcini) şi prezintă ofertele financiare, indicînd 
doar prețul pentru 1 kWh de energie electrică.  
   Ofertele tehnice pot fi depuse pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 
180 “A”, începînd cu data de 18.01.2017. 
   Termenul limită de prezentare a ofertelor tehnice este data de 01.02.2017 
ora 17.00.  
   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.02.2017 la ora 14.00 pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 “A”. 
   Telefoane de contact: 0231 53 156; 0231 53 102; 0231 53 100;                           
fax: 0231 53 118; rednord@rednord.md. 
   Caietul de sarcini se anexează. 
 
   Vă invităm să participați. 
 
Cu respect, 
 
  Director general interimar                                                  Mihail Didilica  
  SA „RED-Nord”  
 
Ex. A. Pasat 
0231 53 198 
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                                                                                  S. A. „CET - Nord”  
 
 

INVITAȚIE  LA  CONCURS   
 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Bălți Vă aduce la cunoștință despre 
inițierea procedurii de concurs, în două etape distincte, pentru procurarea 
energiei electrice pentru consum tehnologic, pierderi în rețeaua de 
distribuție și pentru consumul propriu al întreprinderii.  
   În prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă 
operatorii economici invitați, deținători de licență pentru furnizarea 
energiei electrice, care prezintă ofertele tehnice (de calificare) fără a indica 
preţul. 
   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit 
condiţiile de preselecţie, sunt selectaţi de către SA „RED-Nord" (conform 
condițiilor din caietul de sarcini) şi prezintă ofertele financiare, indicînd 
doar prețul pentru 1 kWh de energie electrică.  
   Ofertele tehnice pot fi depuse pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 
180 “A”, începînd cu data de 18.01.2017. 
   Termenul limită de prezentare a ofertelor tehnice este data de 01.02.2017 
ora 17.00.  
   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.02.2017 la ora 14.00 pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 “A”. 
   Telefoane de contact: 0231 53 156; 0231 53 102; 0231 53 100;                           
fax: 0231 53 118; rednord@rednord.md. 
   Caietul de sarcini se anexează. 
 
   Vă invităm să participați. 
 
Cu respect, 
 
  Director general interimar                                                  Mihail Didilica  
  SA „RED-Nord”  
 
Ex. A. Pasat 
0231 53 198 
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                                                                           S. A. „TERMOELECTRICA”  
 
 

INVITAȚIE  LA  CONCURS   
 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Bălți Vă aduce la cunoștință despre 
inițierea procedurii de concurs, în două etape distincte, pentru procurarea 
energiei electrice pentru consum tehnologic, pierderi în rețeaua de 
distribuție și pentru consumul propriu al întreprinderii.  
   În prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă 
operatorii economici invitați, deținători de licență pentru furnizarea 
energiei electrice, care prezintă ofertele tehnice (de calificare) fără a indica 
preţul. 
   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit 
condiţiile de preselecţie, sunt selectaţi de către SA „RED-Nord" (conform 
condițiilor din caietul de sarcini) şi prezintă ofertele financiare, indicînd 
doar prețul pentru 1 kWh de energie electrică.  
   Ofertele tehnice pot fi depuse pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 
180 “A”, începînd cu data de 18.01.2017. 
   Termenul limită de prezentare a ofertelor tehnice este data de 01.02.2017 
ora 17.00.  
   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.02.2017 la ora 14.00 pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 “A”. 
   Telefoane de contact: 0231 53 156; 0231 53 102; 0231 53 100;                           
fax: 0231 53 118; rednord@rednord.md. 
   Caietul de sarcini se anexează. 
 
   Vă invităm să participați. 
 
Cu respect, 
 
  Director general interimar                                                  Mihail Didilica  
  SA „RED-Nord”  
 
Ex. A. Pasat 
0231 53 198 

 
 

mailto:rednord@rednord.md


Ministerul  Economiei al Republicii Moldova 

S.A. ”Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi 
 
MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 “A”, e-mail:rednord@rednord.md  

Tel./Fax. (0231) 5-31-00/5-31-18    Contabil-şef tel. (0231) 5-31-09 

IDNO  1003602006563    Cod TVA 1200555 

Cod IBAN MD70VI222400001171264MDL  BC “Victoriabank” SA  

fil. Nr. 1 mun Bălţi  Codul băncii  VICBMD2X740 

 

Nr. ________________ din ___________ 2017                                              
 

                                                                                                S. A. „Energocom”  
 
 

INVITAȚIE  LA  CONCURS   
 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Bălți Vă aduce la cunoștință despre 
inițierea procedurii de concurs, în două etape distincte, pentru procurarea 
energiei electrice pentru consum tehnologic, pierderi în rețeaua de 
distribuție și pentru consumul propriu al întreprinderii.  
   În prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă 
operatorii economici invitați, deținători de licență pentru furnizarea 
energiei electrice, care prezintă ofertele tehnice (de calificare) fără a indica 
preţul. 
   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit 
condiţiile de preselecţie, sunt selectaţi de către SA „RED-Nord" (conform 
condițiilor din caietul de sarcini) şi prezintă ofertele financiare, indicînd 
doar prețul pentru 1 kWh de energie electrică.  
   Ofertele tehnice pot fi depuse pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 
180 “A”, începînd cu data de 18.01.2017. 
   Termenul limită de prezentare a ofertelor tehnice este data de 01.02.2017 
ora 17.00.  
   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.02.2017 la ora 14.00 pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 “A”. 
   Telefoane de contact: 0231 53 156; 0231 53 102; 0231 53 100;                           
fax: 0231 53 118; rednord@rednord.md. 
   Caietul de sarcini se anexează. 
 
   Vă invităm să participați. 
 
Cu respect, 
 
  Director general interimar                                                  Mihail Didilica  
  SA „RED-Nord”  
 
Ex. A. Pasat 
0231 53 198 

 
 

mailto:rednord@rednord.md
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                                                                       ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ  НА  КОНКУРС 
 

   AО „RED-Nord” объявляет конкурс, в двух этапах, для покупки 
электрической энергии для технологического расхода, для покрытии 
потерь в распределительных сетях и для собственных нужд 
предприятия. 
   На первом этапе, процедура предварительного отбора, участвуют 
приглашенные операторы, владельцы лицензий на поставку 
электроэнергии, которые представляют технические предложения без 
указания цены. 
   На втором этапе участвуют только операторы которые выполнили 
условия предварительного отбора, выбранные АО "RED-Nord" 
(согласно условиям технических заданий) и представляют уже 
финансовые предложения, указывая только цену за 1 кВт-ч 
электроэнергии. 
    Технические предложения принимаются в запечатанном конверте 
начиная с 18.01.2017 до 01.02.2017 до 17.00, открытие 02.02.2017 в 14.00, 
по адресу: мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 180 «А», AО "RED-Nord".  
   Телефоны: +373 0231 53 156; +373 0231 53 102; +373 0231 53 100;                                            
факс: +373 0231 53 118; rednord@rednord.md.  
   Технические задания прилагаются. 
 
Приглашаем участвовать. 
 
   С уважением, 
 
 Генеральный директор                                             Михаил Дидилика 
 AО „RED-Nord” 
 
Исп. А. Пасат 
+373 0231 53 198 
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                                      ОАО «Энергокапитал»  
 
 

 ПРИГЛАШЕНИЕ  НА  КОНКУРС 
 

   AО „RED-Nord” объявляет конкурс, в двух этапах, для покупки 
электрической энергии для технологического расхода, для покрытии 
потерь в распределительных сетях и для собственных нужд 
предприятия. 
   На первом этапе, процедура предварительного отбора, участвуют 
приглашенные операторы, владельцы лицензий на поставку 
электроэнергии, которые представляют технические предложения без 
указания цены. 
   На втором этапе участвуют только операторы которые выполнили 
условия предварительного отбора, выбранные АО "RED-Nord" 
(согласно условиям технических заданий) и представляют уже 
финансовые предложения, указывая только цену за 1 кВт-ч 
электроэнергии. 
    Технические предложения принимаются в запечатанном конверте 
начиная с 18.01.2017 до 01.02.2017 до 17.00, открытие 02.02.2017 в 14.00, 
по адресу: мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 180 «А», AО "RED-Nord".  
   Телефоны: +373 0231 53 156; +373 0231 53 102; +373 0231 53 100;                                            
факс: +373 0231 53 118; rednord@rednord.md.  
   Технические задания прилагаются. 
 
Приглашаем участвовать. 
 
   С уважением, 
 
 Генеральный директор                                             Михаил Дидилика 
 AО „RED-Nord” 
 
Исп. А. Пасат 
+373 0231 53 198 
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                                                                                         S. A. „FEE - Nord”  
 
 

INVITAȚIE  LA  CONCURS   
 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Bălți Vă aduce la cunoștință despre 
inițierea procedurii de concurs, în două etape distincte, pentru procurarea 
energiei electrice pentru consum tehnologic, pierderi în rețeaua de 
distribuție și pentru consumul propriu al întreprinderii.  
   În prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă 
operatorii economici invitați, deținători de licență pentru furnizarea 
energiei electrice, care prezintă ofertele tehnice (de calificare) fără a indica 
preţul. 
   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit 
condiţiile de preselecţie, sunt selectaţi de către SA „RED-Nord" (conform 
condițiilor din caietul de sarcini) şi prezintă ofertele financiare, indicînd 
doar prețul pentru 1 kWh de energie electrică.  
   Ofertele tehnice pot fi depuse pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 
180 “A”, începînd cu data de 18.01.2017. 
   Termenul limită de prezentare a ofertelor tehnice este data de 01.02.2017 
ora 17.00.  
   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.02.2017 la ora 14.00 pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 “A”. 
   Telefoane de contact: 0231 53 156; 0231 53 102; 0231 53 100;                           
fax: 0231 53 118; rednord@rednord.md. 
   Caietul de sarcini se anexează. 
 
   Vă invităm să participați. 
 
Cu respect, 
 
  Director general interimar                                                  Mihail Didilica  
  SA „RED-Nord”  
 
Ex. A. Pasat 
0231 53 198 
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                 Î.C.S. "GAS NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE" SRL 
 
 

INVITAȚIE  LA  CONCURS   
 

   Prin prezenta, SA „RED-Nord” Bălți Vă aduce la cunoștință despre 
inițierea procedurii de concurs, în două etape distincte, pentru procurarea 
energiei electrice pentru consum tehnologic, pierderi în rețeaua de 
distribuție și pentru consumul propriu al întreprinderii.  
   În prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă 
operatorii economici invitați, deținători de licență pentru furnizarea 
energiei electrice, care prezintă ofertele tehnice (de calificare) fără a indica 
preţul. 
   La a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit 
condiţiile de preselecţie, sunt selectaţi de către SA „RED-Nord" (conform 
condițiilor din caietul de sarcini) şi prezintă ofertele financiare, indicînd 
doar prețul pentru 1 kWh de energie electrică.  
   Ofertele tehnice pot fi depuse pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 
180 “A”, începînd cu data de 18.01.2017. 
   Termenul limită de prezentare a ofertelor tehnice este data de 01.02.2017 
ora 17.00.  
   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.02.2017 la ora 14.00 pe 
adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 “A”. 
   Telefoane de contact: 0231 53 156; 0231 53 102; 0231 53 100;                           
fax: 0231 53 118; rednord@rednord.md. 
   Caietul de sarcini se anexează. 
 
   Vă invităm să participați. 
 
Cu respect, 
 
  Director general interimar                                                  Mihail Didilica  
  SA „RED-Nord”  
 
Ex. A. Pasat 
0231 53 198 
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