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1. Obiectul contractului. 

      Achiziție Energie Electrică – medie tensiune 10kV, pentru acoperirea consumului 

tehnologic și pierderile de energie electrică în rețeaua electrică de distribuție în 

conformitate cu  ”Procedura de procurare e energiei electrice”, anexă la Regulile pieței 

energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea ANRE nr.283/2020 din 7 august 2020. 

      Ofertele tehnice și financiare vor fi depuse separat la sediul S.A ,,RED-Nord”  pe 

adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 A, în plic sigilat conform procedurii de 

licitație. 

2. Modalitatea desfăşurării licitaţiei. 

În conformitate cu procedura de achiziție se desfășoară licitație restrînsă prin două 

etape: 

Etapa I  - evaluarea Ofertei Tehnice, procedura determinării furnizorilor care au respectat 

cerințele caietului de sarcini, cu excepția prezentării prețului ofertei ( separat etapa II ). În 

caz dacă furnizorul precalificat nu va satisface cerințele  Ofertei Tehnice nu se va evalua 

Oferta Financiară. 

Etapa II - evaluarea Ofertei Financiare, selectarea unul sau mai mulţi ofertanţi, cu care se 

va semna Contractul pentru livrarea energiei electrice. 

3. Specificaţia produsului. 

      Produs anual – prețul unui (kW*h) energie electrică necesară acoperirii consumului 

tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuție a S.A. 

,,RED-Nord”. 

Cantitatea de energie electrică consumată se va efectua pe baza indexului contoarelor 

de energie din punctele de consum la hotarul de delimitare a apartenenței de bilanț a S.A. 

,,RED-Nord” și Î.S.,, Moldelectrica”. 

4. Datele şi calendarul licitaţiei 

       Cantitatea de energie electrică este estimată la 77.800.000 kWh. Perioada de 

furnizare a energiei electrice este 01.04.2022-31.03.2023. 

       În Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini sunt redate consumurile lunare de energie 

electrică pentru perioada 01.04.2022-31.03.2023. 

       În Anexa nr.2 este prezentat Graficul estimativ al sarcinilor pentru perioada vară-

iarnă, MW. 

Calendarul licitației: 

Data anunțării 07.02.2022; 

Data-limită 01.03.2022 ora 14:00; 

Data deschiderii și evaluării ofertelor ofertelor -01.03.2022 ora 15:00; 

Notificarea rezultatelor licitației - 02.03.2021; 

 

5. Detaliile aferente preţului ofertat şi moneda 

Ofertele pentru produs vor include cantitatea fixă ofertată , în kW*h şi preţul în 

monedă naţională / valută / kWh rotunjită până la 5 zecimale. 
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6. Detalii despre garanţii financiare și condiții de achitare. 

        Perioada de calcul pentru livrarea energiei electrice este considerată luna 

calendaristică. 

        Achitările pentru energia electrică, furnizată în perioada de calcul  se vor efectua 

prin transferul bancar al mijloacelor bănești în contul de decontare al Furnizorului. 

        Suma totală transferată în contul de decontare al Furnizorului e necesar să coincidă 

cu suma indicată în factura fiscală emisă de Furnizor și acceptată de Cumpărpător. 

 

7. Modul de asigurare a surselor de energie electrică. 

 Cantitatea suficientă de energie electrică și puterea electrică disponibilă (pentru 

furniziri de en.el-că); 

 Sursa de alimentare fiabilă (pentru furnizori de en.el-că); 

 Se va specifica  - din centrale electrice proprii, prin achiziţii pe piaţa energiei 

electrice, prin import cu indicarea ţării de origine (pentru furnizori de en.el-că); 

 Dovada privind deținerea de resurse suficiente de combustibil pentru întreaga 

perioada a contractului (pentru companiile care procesează combustibil) (pentru 

furnizori de en.el-că); 

 Dovada faptului că companiile care procesează combustibil nu au datorii istorice la 

furnizorii de combustibil (pentru furnizori de en.el-că); 

 În cazul furnizării prin interconexiuni, se v-a face dovada că potențialul furnizor de 

energie deține (ori are încheiate acorduri cu entități ce dețin) drepturi de transport 

fizic pe termen lung în interconexiunea respectivă. Pentru perioada în care nu există 

licitații comune pentru drepturile de transport fizic între Moldova și țările vecine, 

potențialul furnizor v-a face dovadă că deține un acord în acest sens cu ambii 

operatori de transport implicați, respectiv cel din Moldova și cel din țara de origine, 

cu privire la transmiterea repectivelor cantități prin interconector (pentru furnizori 

de en.el-că); 

 În cazul întreprinderilor electroenergetice din Republica Moldova – copia 

contractului de echilibrare semnat cu OST. 

8. Criteriile de calificare. 

Sunt considerate oferte potenţial câştigătoare, ofertele cu cel mai mic preţ 

omogenizat, exprimate în monedă naţională / kWh pentru produs individual şi perioada 

de livrare. La calcularea preţului omogenizat se va lua în consideraţie condiţiile de livrare 

şi de plată, precum şi valuta/moneda preţului din oferte prin aplicarea ratei oficiale de 

schimb stabilită de Banca Naţională a Moldovei pentru ziua deschiderii ofertelor.  

Pentru îmbunătăţirea ofertelor, S.A ,,RED-Nord”  poate desfăşura o rundă de 

negocieri în care ofertanţii pot venit cu preţuri micşorate faţă de ofertele potenţial 

câştigătoare. 

În situaţia în care oferta cu cel mai mic preţ garantează doar acoperirea 

parţială (<100%) a cererii de energie a Cumpărătorului (din cauze tehnice sau de altă 

natură obiectivă), S.A ,,RED-Nord” va acceptă (în ordine crescătoare) şi următoarea 

ofertă pentru completarea a 100% din cantitatea de energie electrică licitată. 
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Preţul ofertat de participantul la licitaţie inclus în oferta câştigătoare este preţul la 

care urmează a fi livrată energia electrică. 

Termenele limită vor fi rezonabile și strict respectate. 

        Comisia de achiziții este în drept să excludă din procedură ofertanții pentru 

nedepunerea documentelor indicate în caietul de sarcini la timp, în orice fază a 

procedurii. Cu excepția cazului în care se justifică în scris, pe motive obiective care nu ar 

fi putut fi prevăzute la momentul stabilirii termenelor-limită și care sunt transparente și 

nediscriminatorii. 

 

9. Persoana de contact.   

Președintele Comisiei de achiziții: 

Director Tehnic S.A ,,RED-Nord” -Viorel CORBU; 

Tel.+373 231 531 02; 

mail: anticamera@rednord.md 

 

10. Modelul contractului de vânzare-cumpărare. 

 

În urma rezultatelor licitaţiei, S.A ,,RED-Nord” va trimite o notificare fiecărui 

câştigător, la care anexează Contractul completat şi semnat scanat, care trebuie semnat de 

câştigător pentru cantitatea de energie electrică/preţul respectiv.  

Copia scanată a Contractului de vânzare-cumpărare, contrasemnată de câştigătorul 

licitaţiei trebuie trimisă S.A ,,RED-Nord”  în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea 

Contractului de către Cumpărător.  

 În cazul în care Contractul nu este semnat de câştigător, S.A ,,RED-Nord”  poate 

recalcula rezultatul excluzând ofertele câştigătorului care nu a semnat Contractul sau, 

dacă este nevoie, să organizeze o licitaţie pentru o perioadă mai scurtă (lunară, 

săptămânală), desfăşurată în termeni restrânşi. 

Odată ce Contractul contrasemnat este transmis Cumpărătorului şi confirmat de S.A 

,,RED-Nord”, Contractul devine obligatoriu pentru ambele părţi.  

        Modelul contractului de vânzare-cumpărare este prezentat în anexe. 

 

11. ANEXE 
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Anexa nr.1 -  Volumul estimativ de energie electrică preconizat, care necesită a fi livrat 

și puterea disponibilă, în perioada 01.04.2021-31.03.2022 pentru consumul tehnologic și 

pierderile de energie electrică în rețeaua electrică de distribuție: 

 

Nr. Luna 
Consumul de energie electrică 

( mln. kWh ) 

P max 

(MW) 

1 Aprilie 5,8 7,0 

2 Mai 5,0 7,0 

3 Iunie 5,2 7,0 

4 Iulie 6,5 7,0 

5 August 6,3 8,0 

6 Septembrie 6,5 8,0 

7 Octombrie 8,5 9,0 

8 Noiembrie 8,0 12,0 

9 Decembrie 9,2 13,0 

10 Ianuarie 5,8 8,0 

11 Februarie 5,2 7,0 

12 Martie 5,8 7,0 

Total 77,8  
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Anexa nr.2 – Graficul estimativ al sarcinilor pentru perioada vară-iarnă, MW 

Orele 

Iarnă Vară 

Zi 

lucrătoare Sîmbătă Duminică 

Zi 

lucrătoare Sîmbătă Duminică 

0-1 8,33 6,33 5,00 7,00 5,33 3,67 

1-2 7,33 6,00 4,67 5,00 4,33 3,33 

2-3 7,33 6,00 4,67 5,00 3,33 3,00 

3-4 7,67 6,33 4,67 6,33 3,33 3,67 

4-5 9,67 7,33 5,67 8,00 3,67 3,33 

5-6 12,33 8,00 6,33 9,33 6,00 5,33 

6-7 14,00 9,67 7,33 9,00 7,67 5,67 

7-8 16,00 10,67 7,33 9,67 6,00 5,33 

8-9 16,67 10,67 8,00 9,67 5,67 5,00 

9-10 16,33 10,67 8,00 10,00 5,67 4,33 

10-11 14,00 10,00 7,67 11,67 6,67 5,33 

11-12 14,00 10,33 8,00 9,33 6,33 4,67 

12-13 13,67 10,00 8,00 8,67 7,33 4,33 

13-14 14,33 10,33 8,33 9,33 7,33 5,33 

14-15 15,00 10,00 8,67 9,33 8,00 6,00 

15-16 15,33 10,67 8,67 9,67 8,00 5,67 

16-17 16,00 12,00 9,33 9,67 8,33 6,33 

17-18 16,33 12,67 11,00 12,33 9,00 8,00 

18-19 19,33 13,33 11,33 13,67 10,00 8,67 

19-20 20,00 13,00 11,33 12,00 11,00 9,33 

20-21 17,33 11,67 9,67 10,67 9,67 8,00 

21-22 12,67 10,00 8,00 9,00 8,33 7,00 

22-23 9,67 7,67 6,33 8,00 6,33 5,33 

23-24 9,00 7,33 5,67 7,67 5,67 4,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

.2022 

Anexa nr.3 –         Modelul contractului de vânzare-cumpărare 

CONTRACT nr. 

mun. Bălți 

 _________________________________ , cu sediul în mun._____________, str._____________ , 

IDNO__________________, denumită în continuare „Furnizor”,  reprezentată de _________, 

_____________, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și 

 

S.A. ”RED-Nord” , cu sediul în mun._Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180 ”A”, IDNO 

__________________ denumită in continuare „Cumpărător’,  reprezentată de Vitalie PRISACARI, 

Director General interimar  , care acționează in baza Statutului, pe de altă parte, 

 

denumite în continuare împreuna Părți, și individual Parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la 

următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului Contract constă în livrarea de către Furnizor Cumpărătorului a energiei 

și puterii electrice (inclusiv energia de echilibrare), pentru acoperirea consumului tehnologic și a 

pierderilor de energie electrică  din rețelele electrice de distribuție, în perioada 01 aprilie 2022 - 31 martie 

2023 (inclusiv), în condițiile prevăzute de textul prezentului Contract și a Anexelor acestuia. 

Furnizorul va livra Cumpărătorului energie și putere electrică de la _____________ (se va indica 
sursa). 

1.2. Cumpărătorul se obligă să recepționeze și să plătească energia și puterea electrică 

achiziționată conform condițiilor prezentului Contract și a Anexelor acestuia. 

1.3. Obligațiile Părților se vor considera îndeplinite numai după livrarea efectivă de către 

Furnizor la locul de livrare indicat în pct.1.4 al Contractului, a energiei electrice în volumul și puterea 

stabilite de condițiile prezentului Contract și plata corelativă efectuată de către Cumpărător pentru 

energia electrică efectiv recepționată, potrivit condițiilor prezentului Contract. 

1.4. Locul livrării energiei electrice îl reprezintă punctele de evidenta a energiei electrice, 

indicate in Anexa nr.1. 

2. CONDIȚIILE TEHNICE DE LIVRARE ȘI 

RECEPȚIONARE A ENERGIEI ELECTRICE 

2.1. Livrarea energiei electrice se efectuează prin liniile electrice de toate clasele de tensiune, 

indicate în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. 

2.2. Serviciile de dispecerat și transport a energiei electrice, în legătură cu executarea prezentului 

Contract, se prestează conform condițiilor Contractului privind prestarea serviciilor de transport a 

energiei și puterii electrice, încheiate între Cumpărător și Î.S. “Moldelectrica”. Toate aspectele tehnice 

privind realizarea transportării energiei electrice care se referă la sistemele electroenergetice se 

coordonează cu Î.S. “Moldelectrica” (Operator sistemului de transport - OST). 

2.3. Perioada de calcul pentru livrarea energiei electrice este considerată luna calendaristică 

începând cu ora 00:00 a primei zile până la ora 24:00 a ultimei zile de furnizare, în conformitate cu timpul 

Europei centrale (aici și in continuare în textul contractului este indicat timpul Europei centrale (CET), 

care corespunde timpului universal coordonat (UTC) plus o oră, fără trecerea la ora de vară). 
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Părțile, in condițiile prezentului Contract, au convenit să efectueze evidența energiei electrice 

furnizate conform CET. 

2.4. Cumpărătorul prezintă Furnizorului, cel târziu până la data de 21 a lunii premergătoare celei 

de calcul, Cererea lunară de livrare, prin care se concretizează volumul pronosticat a energiei electrice ce 

va fi procurată în perioada de calcul și pronosticul graficelor zilnice de consum pentru perioada respectivă 

de calcul. 

2.4.1. Furnizorul, până la data de 25 a lunii premergătoare perioadei de calcul, după coordonarea 

cu contractantul său, va confirma Cumpărătorului și OST posibilitatea livrării energiei electrice. 

2.4.2. Livrarea se efectuează în conformitate cu graficele zilnice de consum, coordonate între 

Furnizor, Cumpărător și OST. 

2.4.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să modifice în mod unilateral graficele zilnice 

coordonate de consum. 

2.5. Părțile, în conformitate cu condițiile prezentului Contract, acceptă următoarea schemă de 

prezentare și coordonare a pronosticului graficului zilnic de consum: 

2.5.1. Cumpărătorul prezinta până la ora 11:00 prin poșta electronică spre coordonare 

Furnizorului și OST pronosticul graficului zilnic de consum pentru ziua livrării conform tabelului de mai 

jos. 

2.5.2. OST coordonează posibilitățile tehnice de livrare a graficului prezentat și îl transmite prin 

fax sau poșta electronică Furnizorului. Până la ora 15:00 zilei premergătoare zilei livrării, Furnizorul 

coordonează graficul zilnic de consum și va transmite prin fax sau poșta electronică Cumpărătorului. Din 

acest moment graficul respectiv este considerat coordonat. 

2.5.3. Cumpărătorul are dreptul să corecteze, prezentând până la ora 12:00 cu două zile 

premergătoare zilei livrării, graficul zilnic de consum modificat în raport cu cel solicitat sau coordonat 

anterior. Furnizorul, până la ora 15:00 a zilei următoare, transmite Cumpărătorului răspuns privind 

coordonarea modificării. 

3. CANTITATEA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE 
 

3.1. Perioada de calcul constituie luna calendaristică în decursul căreia se efectuează furnizarea 

de energie electrică. 

3.2. Cantitatea energiei electrice efectiv livrată, conform prezentului Contract, va fi determinată 

și confirmată de către OST, ca diferența dintre volumul de energie electrică  înregistrat de echipamentul 

de evidență a energiei electrice, instalat în punctele de evidență la frontiera OST  cu Cumpărătorul, și 

datele, determinate și prezentate de Cumpărător, privind cantitatea energiei electrice transmisă de la 

Furnizor în adresa consumatorilor, racordați la rețelele Cumpărătorului. 

3.3. Furnizorul, în baza informației prezentate de către OST, întocmește Actul de livrare - 

recepționare a energiei electrice furnizate (conform modelului indicat in Anexa nr. 2). În baza Actului 

respectiv Furnizorul perfectează, conturile finale de plată și facturile fiscale. 

3.4. Până la data de 10 a lunii următoare celei de calcul Furnizorul remite Cumpărătorului prin 

poșta electronică și în original Actul de livrare - recepționare a energiei electrice coordonat cu OST, și 

Ziua prezentării graficului Perioada livrării 

Luni Miercuri, Joi, Vineri 

Miercuri Sâmbătă, Duminică, Luni, Marți 
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conturile finale de plată. 

3.5. În decurs de o zi lucrătoare din data recepționarii Actului de livrare - recepționare a energiei 

electrice indicat în pct. 3.4 al prezentului Contract, Cumpărătorul semnează și transmite, prin poșta sau 

prin intermediul curierului, cate un exemplar al Actului dat Furnizorului, OST. 

4. PREȚUL ȘI COSTUL ENERGIEI ELECTRICE 

4.1. Prețul unui kWh de energie electrică livrat de către Furnizor Cumpărătorului în 

conformitate cu prevederile prezentului Contract, este_______________(se va indica). 

4.2. Prețul energiei electrice fixate in pct.4.1 este valabil doar pentru condițiile prezentului 

Contract și nu poate servi ca temei pentru condițiile altor contracte. 

4.3. Costul energiei electrice furnizate în condițiile prezentului Contract, care va constitui 

obligația de plată a Cumpărătorului, se determină ca produsul dintre cantitatea de energie electrică 

efectiv livrată în perioada de calcul (conform pct. 3.2 al prezentului Contract) și prețul unui kWh de 

energie electrică, stabilit conform pct.4.1. 

5. ORDINEA DE PLATĂ 

5.1. Ordinea de plată pentru energia electrică livrată în conformitate cu condițiile prezentului 

Contract, sunt stabilite după cum urmează: 

5.1.1. Cumpărătorul va efectua până la data de _____________ a perioadei de calcul, în baza 

contului înaintat de către Furnizor Cumpărătorului cu cel puțin două zile înainte de termenul de plată, 

plata a _____ % din cantitatea de energie electrică coordonată în baza scrisorii de confirmare a 

furnizării pentru perioada de calcul. 

5.1.2. Cumpărătorul va efectua până la data de _____________ a perioadei de calcul, în baza 

contului înaintat de către Furnizor Cumpărătorului cu cel puțin două zile înainte de termenul de plată, 

plata tranșei următoare în mărimea de _____% din cantitatea de energie electrică coordonată în baza 

scrisorii de confirmare a furnizării pentru perioada de calcul. 

5.1.3. Decontarea finală pentru energia electrică livrată în perioada de calcul va fi efectuată de 

către Cumpărător, în baza Actului de livrare-recepționare a energiei electrice (pct.3.3 al prezentului 

contract), contului final înaintat spre plată de către Furnizor Cumpărătorului cu cel puțin două zile înainte 

de termenul de plată, cu excluderea sumelor achitate conform pct.5.1.1 și 5.1.2, dar nu mai târziu de data 

de 14 a lunii următoare celei de calcul. În cazul în care achitările în avans conform pct. 5.1.1 și 5.1.2 

depășesc costul energiei electrice furnizate în perioada de calcul conform Actului de livrare - recepționare 

a energiei electrice semnate de Părți, Cumpărătorul are dreptul de a solicita returnarea avansului achitat 

în exces sau diminuarea plăților ulterioare în mărimea avansului achitat în exces. 

5.2. În temeiul Actului de livrare - recepționare a energiei electrice, și odată cu efectuarea 

decontărilor finale de către Cumpărător conform pct. 5.1.3, Furnizorul va remite Cumpărătorului factura 

fiscală pentru cantitatea energiei electrice efectiv furnizată în perioada de calcul. 

5.3. Achitările pentru energia electrică, furnizată în perioada de calcul, în conformitate cu pct. 

5.1.1 - 5.1.3 al prezentului Contract, se vor efectua prin transferul bancar al mijloacelor bănești în contul 

de decontare al  Furnizorului, în Lei moldovenești (MDL) conform cursului de schimb oficial MDL/USD 

stabilit de BNM pentru ziua în care au fost efectuate plățile respective. 

5.4. Data realizării plății va fi considerată data debitării contului Cumpărătorului.  

5.5. Suma totală transferată în contul de decontare al Furnizorului e necesar să coincidă cu suma 

indicată în factura fiscală emisă de Furnizor și acceptată de Cumpărător. 

5.6. Toate comisioanele bancare (cheltuielile) în banca Furnizorului le achita Furnizorul, iar în 
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banca Cumpărătorului, Cumpărătorul. 

5.7. În eventualitatea în care suma plăților efectuate în avans de către Cumpărător, în 

conformitate cu prevederile pct. 5.1.1 - 5.1.2 ale prezentului Contract pentru energia electrică furnizată în 

perioada de calcul depășește suma reflectată în Factura fiscală, suma supraplății va trece în contul 

viitoarelor plați pentru energia electrică furnizată, sau, la solicitarea în formă scrisă a Cumpărătorului, 

suma respectivă va fi transferată pe contul de decontare al Cumpărătorului. Furnizorul va efectua 

restituirea supraplății în timp de 2 zile bancare din momentul recepționării solicitării respective a 

Cumpărătorului. Suma supraplății este reflectată de către Furnizor in următoarele conturi de plată. 

5.8. În eventualitatea întreruperii livrărilor de energie electrică în conformitate cu condițiile 

prezentului Contract sau în cazul suspendării acestuia Părțile vor efectua toate achitările reciproce pentru 

energia electrică furnizată în perioada de calcul în decurs de 5 zile din momentul întreruperii livrărilor. 

5.9. Toate obligațiile financiare aferente prezentului Contract vor fi considerate executate numai 

după efectuarea tuturor achitărilor reciproce între Părți și semnării actului de verificare reciprocă. 

 

6. FORȚA MAJORĂ 

6.1. Nici una din Părți nu va purta răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor sale conform prezentului Contract, dacă aceasta se datorează survenirii 

circumstanțelor de forță majoră (acțiuni de forță majoră ce nu depind de voința Părților), adică: război, 

acțiuni militare, blocade, embargo, alte sancțiuni internaționale, adoptarea de către autoritățile publice 

locale ale țărilor în care își au sediu Părțile a unor acte, care împiedică îndeplinirea de către Părți a 

obligațiilor sale contractuale, incendii, inundații, alte calamități naturale și evenimente naturale 

temporare. Părțile sunt eliberate de îndeplinirea obligațiunilor contractuale pe perioada acțiunilor 

evenimentelor în cauză. 

6.2. În cazul când acțiunea evenimentelor menționate influențează asupra termenului de 

îndeplinire a obligațiilor uneia din Părți, atunci termenul, stabilit în Contract, se prelungește pe o perioadă 

proporțională cu acțiunea evenimentului respectiv, dar nu mai mult de 2 (două) luni calendaristice. 

6.3. Partea pentru care a survenit evenimentele de forță majoră, este obligată în decurs de 2 

(doua) zile din momentul apariției acestora, să notifice în forma scrisă Partea opusă despre existența 

evenimentelor menționate și despre termenul probabil de acțiune sau încetare a lor. 

6.4. Omisiunea de a notifica sau notificarea întârziată lipsește Partea respectivă de dreptul de a 

invoca oricare din evenimentele enumerate mai sus, prin care ar fi eliberată de răspundere pentru 

neîndeplinirea obligațiilor prezentului Contract. 

6.5. Faptele enumerate în notificare trebuie să fie atestate printr-un aviz de către Camera de 

Comerț și Industrie sau de alt organ competent al țării, în care s-au produs evenimentele de forță majoră. 

6.6. În cazul când acțiunea evenimentelor indicate durează mai mult de 60 (șaizeci) de zile, 

Părțile trebuie să ia o decizie privitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, semnând în acest sens un 

acord adițional. 

6.7. Dacă Părțile nu vor cădea de acord asupra unei decizii privind îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, fiecare Parte este în drept să renunțe la îndeplinirea ulterioară a acestora, în acest caz nici 

una din Părți nu va avea obligația de a indemniza celeilalte Părți daune, în legătură cu renunțarea. 

7. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PARȚILOR 

7.1. În eventualitatea reținerii plăților pentru energia electrică livrată, cu un termen ce depășește 3 

(trei) zile calendaristice, Furnizorul este în drept să calculeze Cumpărătorului o penalitate în mărime de 
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_______ % din suma neachitată pentru volumul efectiv livrat Cumpărătorului de către Furnizor în 

conformitate cu condițiile prezentului Contract calculată pentru fiecare zi de întârziere a plății începând 

cu a patra zi de întârziere a plății, iar Cumpărătorul este obligat să efectueze plata acestor penalități în 

temeiul unui cont de plată separat, transmis Cumpărătorului de către Furnizor prin fax sau poșta 

electronică (cu remiterea ulterioară a facturii respective de plată in original) în decurs de 5 zile lucrătoare 

din momentul înaintării acestuia.  

7.2. Efectuarea plăților penalităților respective nu eliberează Cumpărătorul de plățile curente 

pentru livrarea de energie electrică în conformitate cu condițiile prezentului Contract. 

7.3. Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor 

contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul 

Contract, Partea în culpă va recupera celelalte Părți toate prejudiciile astfel cauzate. 

7.4. În eventualitatea modificării rechizitelor Părților, acestea își asumă obligația de a informa 

una pe alta despre acest fapt în decurs de 5 zile din momentul apariției la una dintre Părți a informației 

despre modificările respective și de a perfecta Anexa respectivă la prezentul Contract. 

7.5. În eventualitatea modificării structurii surselor de energie electrică, Furnizorul  își asumă 

obligația de a informa imediat Cumpărătorul despre acest fapt și de a  perfecta modificările 

corespunzătoare la prezentul contract. 

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

8.1. Toate controversele, divergențele, pretențiile în legătură cu prezentul Contract sau care pot 

apărea pe parcursul executării prezentului Contract vor fi soluționate de Părți pe calea negocierilor 

amiabile în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

8.2. În cazul în care Părțile nu vor ajunge la un comun acord atunci litigiul respectiv va fi supus 

examinării definitive de către instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova. 

9. CONDIȚIILE DE ÎNTRERUPERE A LIVRĂRILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ 

9.1. Livrarea energiei electrice conform prezentului Contract poate fi întreruptă sau micșorată, față 

de volumul, indicat în Cererea de livrare și graficul zilnic coordonat de consum, cu înștiințarea 

concomitentă a OST în următoarele cazuri: 

a) Apariția evenimentelor de forță majoră. 

b) Prin acordul reciproc al ambelor Părți. 

c) În cazul încălcării de către Cumpărător a termenilor și condițiilor de achitare, prevăzute in 

prezentul Contract. 

d) În eventualitatea executării lucrărilor de reparație cu caracter de avarie sau a deteriorării tehnice a 

liniilor electrice de conexiune cu sursa indicată la pct.1.1. 

e) În eventualitatea micșorării sau întreruperii livrărilor de energie electrică de la sursa indicată la 

pct.1.1. 

9.2. În toate cazurile de reducere sau întrerupere a livrărilor de energie electrică către Cumpărător, 

Părțile vor lua toate măsurile ce depind de ele pentru a relua cât mai urgent livrările de energie electrică. 

9.3. Despre limitarea sau întreruperea livrărilor de energie electrică Furnizorul este obligat să 

informeze Cumpărătorul și OST, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice, până la începerea limitării 

sau întreruperii furnizării energiei electrice. 

10. ALTE DISPOZIȚII 

10.1. Contractul, conținutul lui, precum și conținutul tuturor anexelor sunt confidențiale și nu pot fi 

divulgate sau folosite de către Părți fără acordul scris al celorlalte Părți, cu excepția: 
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-     Operatorului sistemului de transport - Î.S. „Moldelectrica”, în ceea ce privește aspectele tehnice 

ale prezentului contract. 

- Ministerului de ramură - Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova; 

- Agenției Proprietăți Publice; 

- Autorității de reglementare - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; 

- Altor structuri de stat care în conformitate cu legislația în vigoare au dreptul de a solicita 

informația privind condițiile prezentului contract. În aceste cazuri, partea căreia i se va solicita 

dezvăluirea condițiilor contractuale în temeiul legii, va înștiința Solicitantul despre 

confidențialitatea informației, și totodată va informa cealaltă „Parte” contractantă despre 

dezvăluirea solicitată de un terț. 

- consultanților/reprezentanților legali ai „Părților”, care la rândul lor își asumă obligația de 

confidențialitate în privința informațiilor primite. 

10.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul fără acordul în scris al celeilalte Părți de a transmite 

părților terțe obligațiile și drepturile sale de executare a condițiilor prezentului contract. 

10.3. Orice modificare, completare sau anexă la prezentul Contract se vor considera valabile dacă 

vor fi perfectate în scris și semnate de reprezentanții împuterniciți ai ambelor Părți. Originalul 

documentelor semnate, privind modificarea sau completarea Contractului se transmite celeilalte Părți prin 

scrisoare recomandată, fax sau nemijlocit în timpul negocierilor reprezentanților ambelor Părți. În acest 

caz primirea avizului prin fax reprezintă o confirmare pentru Partea care a primit acest aviz, a existenței 

documentului semnat de Partea opusă cu condiția prezentării obligatoriii în termen de 2 (două) zile a 

documentului în original. 

10.4. Dacă data sau ultima zi a termenului de îndeplinire a oricărei proceduri, legate de îndeplinirea 

obligațiilor conform prezentului Contract, corespunde zilelor de sărbători sau de odihnă, atunci data sau 

ultima zi a termenului de îndeplinire a procedurilor indicate anterior se consideră următoarea zi 

lucrătoare. 

10.5. Dacă modificările, anexele și completările prezentului Contract vizează interesele OST , atunci 

ele necesită a fi coordonate cu acesta. 

10.6. În cazul reorganizării uneia din Părți, Partea care efectuează reorganizarea informează 

conform legislației în vigoare cealaltă parte despre începerea procedurii de reorganizare și într-o perioadă 

de 10 zile din momentul finalizării reorganizării va remite celeilalte părți extrasul din Registrul de stat al 

întreprinderilor și organizațiilor privind succesorul de drepturi al acesteia și executorul Prezentului 

Contract. În ipoteza reorganizării uneia din Părțile contractante, toate drepturile și obligațiile ce decurg 

din Contract se transmit succesorului de drept al acestora, fără sa fie afectată în oarecare mod valabilitatea 

prezentului Contract. Toate achitările, corespondența și alte acțiuni ce țin de executarea prezentului 

Contract, se vor efectua pe numele și din numele succesorului de drept a Părții  reorganizate. 

10.7. Contractul a fost încheiat în limba de stat, în 4 (patru) exemplare cu aceeași forță juridică, câte 

un exemplar pentru fiecare Parte și câte un exemplar pentru ANRE, Î.S. „Moldelectrica”. 

10.8. Prezentul contract întră în vigoare la data de 01.04.2021 după semnarea și 

coordonarea/avizarea acestuia de către ANRE și Î.S. „Moldelectrica”, și va fi valabil până la data de 

31.03.2022 (inclusiv), cu posibilitatea prelungirii valabilității prin acordul comun al Părților. 

10.9. Daca ulterior încheierii prezentului Contract, apar modificări ale circumstanțelor condiționate 

de intrarea în vigoare a unor acte normative noi, precum și modificări ale celor existente, care stabilesc 

reguli noi sau alte chestiuni legate de clauzele prezentului Contract, atunci: 

       10.9.1. Contractul va fi obligatoriu modificat/completat de către Părți, pentru a fi ajustat la noile 

reglementari normative. În cazul în care Părțile nu se vor conforma obligației de ajustare a Contractului la 

noile reglementări, Contractul va înceta prin notificare scrisă expediată de către oricare din Părți. 
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10.9.2 Contractul va înceta automat, în cazul în care executarea acestuia este imposibil ca urmare a 

intrării în vigoare a noilor reglementari normative și/sau executarea Contractului este incompatibilă cu 

noile reglementări normative. 

 
 

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR 

 

 

CUNPĂRPĂTOR                                                                FURNIZOR 

 S.A. ,,RED-Nord”                                                        

mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 180A                                    mun. Chișinău, ___________________                                                          

____________________ 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR: 

 

CUNPĂRPĂTOR                                                          FURNIZOR 

S.A. ,,RED-Nord”                     

 

 

Director general interimar                                                   Director                                                                      

Vitalie PRISACARI _______________                               _________________________ 

 

 

                                                                    COORDONAT: 

 

 

Î.S. „Moldelectrica                                                            ANRE 

 

__________________                                                      __________________ 
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Anexa nr.1 

din ___ . __ .2022 

Lista liniilor și punctelor prin intermediul cărora Furnizorul 

va livra energie electrică Cumpărătorului 

1. Furnizorul va livra Cumpărătorului energia electrică în punctele de evidență a energiei electrice 

indicate mai jos. 

 

SEMNATURILE PĂRȚILOR: 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

                                              S.A. ,,RED-Nord” 

 

                                               __________________ 

 
 
COORDONAT: 

Î.S. „Moldelectrica”  

________________ 

                                                            

 

 

№ Denumirea LEA și conexiunilor Unom, kV 

Stație Electrică în 
care este instalată 

evidența 
Nota 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
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Anexa nr.2 

din . .2022 

Actul nr. ___  

de livrare-recepționare a energiei electrice 

 __________________________________ , denumită în continuare „Furnizor”, cu sediul în 

mun.  _________________ , str. _____________________ ,  _________ , reprezentată de 

 __________  _  _______________ , Administrator, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și 

S.A. ”RED-Nord” , cu sediul în mun._Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180 ”A”, IDNO 

__________________ denumită in continuare „Cumpărător’,,  care acționează în baza Statutului, pe de 

altă parte au încheiat prezenta Anexă la Contractul nr. din . .2021 (în continuare - Contract), 

conform pct. 3.3 al Contractului, cu privire la următoarele: 

1. Cantitatea de energie electrică livrată efectiv de către Furnizor Cumpărătorului, 

în luna _____________ constituie ________________  kWh. 

2. În celelalte cazuri, neprevăzute în prezenta Anexă, Părțile se vor conduce de prevederile 

Contractului și de Anexele acestuia. 

3. Anexa a fost perfectată în 3 (trei) exemplare, cu aceeași forța juridică, câte un exemplar pentru 

fiecare Parte și câte un exemplar pentru Î.S. "Moldelectrica" . 

SEMNATURILE PARȚILOR: 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

                                                                             S.A. ,,RED-Nord” 

                                                                              __________________ 

 
 
 
 
COORDONAT: 

Î.S. „Moldelectrica”  

________________ 

 


