
CONTRACT 

pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice   
 

mun. Bălți                                                                                                               ___________________2022

                               

S.A. „RED-Nord”, în calitate de Operator al Sistemului de Distribuție, denumită în 

continuare „OSD”, reprezentată de directorul general Romeo LOPOTENCU, care acționează în 

baza Statutului, pe de o parte, și  

___________________, în calitate de Furnizor de energie electrică, denumită în 

continuare „Beneficiar”, reprezentată de către _________________________, care acționează în 

baza Statutului, pe de altă parte, ambele denumite, în continuare, „Părți” sau, individual, „Parte”, 

au convenit asupra următoarelor: 

1. Obiectul contractului 

Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea serviciului de distribuţie a energiei 

electrice, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de Operatorul sistemului de 

distribuţie (OSD) în vederea livrării energiei electrice prin reţelele de distribuţie către 

consumatorii finali ai Beneficiarului.  

 2. Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a energiei electrice  

2.1. Distribuţia energiei electrice se realizează (la punctele predare/preluare comercială) 

de la intrarea în reţeaua electrică de distribuţie până la locurile de consum ale consumatorilor 

finali, în condiţiile stipulate în prezentul Contract și legislația în vigoare.  

2.2. Informaţia despre puterea contractată, separat pentru fiecare punct de ieșire din rețeaua 

electrică de distribuție, va fi stabilită în Anexa nr.1 la contract. 

2.3. Informația cu privire la caracteristicile tehnice de furnizare a energiei electrice pentru 

fiecare loc de consum al consumatorilor finali ai Beneficiarului, la solicitare, se transmite 

Beneficiarului de către OSD prin intermediul fișierului electronic în format Excel.  

3. Condiţiile de plată   

3.1. Beneficiarul plăteşte OSD contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 

prestat, calculată în baza tarifelor pentru distribuția energiei electrice aprobate de către Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Energetică.   

3.2. Facturarea contravalorii serviciilor de distribuţie a energiei electrice se realizează în 

baza cantităţilor livrate de către OSD, reflectate în Actul de prestare a serviciului de distribuție a 

energiei electrice, conform Anexei nr. 2 la prezentul Contract.  

3.3. Suma Contractului reprezintă contravaloarea tuturor facturilor fiscale, emise de către 

OSD și achitate de către Beneficiar.   

3.4. Plata contravalorii serviciilor de distribuţie a energiei electrice se face în termen de 15 

zile de la data emiterii facturii de către OSD. Plata se consideră efectuată din data încasării sumelor 

băneşti pe contul de decontare al OSD. 

3.5. În caz de neachitare, în termenul stabilit în pct. 3.4. al prezentului Contract, a 

contravalorii serviciilor de distribuţie prestate, Beneficiarul plăteşte OSD o penalitate în mărime 

de 0,1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data-limită 

de plată a facturii şi până la data efectuării plăţii. În cazul în care scadenţa este zi nelucrătoare, 

termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare.  

3.6. În cazul necesității prestării serviciilor auxiliare, consumatorul final se va adresa 

Beneficiarului cu o cerere scrisă, iar acesta o va remite pentru soluționare către OSD. 

4. Măsurarea energiei electrice 

4.1. Măsurarea cantităţii de energie electrică se face continuu, la punctele de livrare, prin 

intermediul echipamentelor de măsurare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările în 

vigoare.  



4.2. Citirea indicațiilor echipamentelor de măsurare în scopul facturării se efectuează de 

către OSD lunar, conform graficului coordonat cu Beneficiarul. În cazul stabilirii lipsei accesului 

la echipamentul de măsurare, OSD este în drept să determine cantitatea de energie electrică 

consumată în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică - pe o perioadă nu 

mai mare de 2 luni. În cazul în care echipamentul de măsurare permite înregistrarea orară a 

consumului, citirea indicațiilor acestor echipamente se va efectua la data stabilită ulterior conform 

Anexei nr. 1 la prezentul Contract.  

4.3. Procurarea, efectuarea expertizei metrologice, instalarea, exploatarea, întreținerea, 

repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare, instalate la consumatorii casnici, se efectuează 

din contul operatorului sistemului de distribuţie, în conformitate cu Legea cu privire la energia 

electrică. 

4.4. Procurarea, efectuarea expertizei metrologice, instalarea, exploatarea, întreţinerea, 

repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare, instalate la consumatorii noncasnici, se 

efectuează din contul consumatorului noncasnic, în conformitate cu Legea cu privire la energia 

electrică. OSD va preîntâmpina consumatorii noncasnici cu 30 de zile înainte despre necesitatea 

efectuării verificării metrologice a echipamentelor de măsurare, instalate în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

5. Drepturile şi obligațiile OSD 

5.1. OSD are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciului prestat de distribuţie a energiei electrice;  

b) să limiteze, să întrerupă şi să reia livrarea energiei electrice în condiţiile Regulamentului 

privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi distribuţie (în 

continuare Regulamentul privind racordarea).  

5.2. OSD are următoarele obligaţii:  

a) să livreze (distribuie) consumatorilor finali ai Beneficiarului, pentru fiecare loc de 

consum, cantitatea de energie electrică potrivit Anexei nr. 1 la prezentul Contract, în condiţii de 

fiabilitate şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;  

b) să factureze lunar Beneficiarului contravaloarea serviciului prestat de distribuţie a 

energiei electrice;  

c) să reia imediat livrarea energiei electrice după înlăturarea cauzelor întreruperii, în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a 

energiei electrice;  

d) să răspundă la/să soluţioneze reclamaţiile Beneficiarului sau ale consumatorilor finali ai 

Beneficiarului în termenele prevăzute de legislație în vigoare;  

e) să asigure parametrii de calitate ai energiei electrice distribuite, în conformitate cu 

prevederile Standardului Naţional;  

f) să permită Beneficiarului și/sau consumatorilor finali ai Beneficiarului, accesul la 

echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu 

reglementările în vigoare;  

g) să notifice în scris Beneficiarul și/sau consumatorul final al Beneficiarului despre 

intenţia de limitare sau de întrerupere programată a livrării energiei electrice şi durata 

acesteia/cauzele de limitare sau de întrerupere a livrării energiei electrice, legislație în vigoare.  

h) să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a energiei electrice, la 

solicitarea scrisă a Beneficiarului și/sau a consumatorilor finali ai Beneficiarului, cu respectarea 

prevederilor legale; în acest caz, solicitantul va preciza locul de consum unde solicită 

limitarea/întreruperea prestării serviciilor de distribuţie. 

i) să înlăture cauzele situațiilor de supratensiuni și goluri repetate de tensiune, generate de 

defecțiunile liniilor electrice de distribuție și/sau a utilajului electric al OSD, în termen nu mai 

mare de 24 ore de la primirea și înregistrarea solicitărilor verbale sau scrise ale consumatorilor 

Beneficiarului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și 

de distribuție a energiei electrice.  



j) alte obligații prevăzute de legislația în vigoare;  

6. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului 

6.1. Beneficiarul are următoarele drepturi:  

a) să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare aflate în incinta OSD, în 

prezenţa personalului împuternicit al acestuia;  

b) să solicite OSD întreruperea, sistarea temporară a serviciului de distribuţie a energiei 

electrice, printr-o notificare transmisă acestuia cu minimum 5 zile înainte de data întreruperii, 

precizând, după caz, data reluării serviciului de distribuţie;  

c) să solicite OSD repararea prejudiciului (material şi moral) cauzat în rezultatul încălcării 

prevederilor contractului sau ale legislaţiei;   

d) să solicite OSD suspendarea, prelungirea sau rezoluţiunea contractului pentru prestarea 

serviciului de distribuţie a energiei electrice.  

e) alte drepturi prevăzute de legislație în vigoare.  

6.2. Beneficiarul are următoarele obligaţii:  

a) să achite integral şi în termen contravaloarea serviciului prestat de distribuţie a energiei 

electrice;  

b) să asigure suficiente cantităţi de energie electrică, ce urmează a fi distribuite 

consumatorilor finali cu care Beneficiarul are încheiat contracte de furnizare a energiei electrice, 

în conformitate cu dispoziţiile referitoare la condiţiile de calitate prevăzute în normele tehnice 

aplicabile;  

c) să informeze OSD, nu mai tîrziu de data de 21 a lunii curente, în ceea ce priveşte 

cantităţile de energie electrică pe care acesta urmează să le distribuie, în limita puterii contractate,  

conform Anexei nr. 1 la contractul de distribuţie, în luna următoare;  

d) să sesizeze imediat OSD în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea 

echipamentului de măsurare la locul de consum şi să asigure accesul împuternicitului OSD la 

acesta;  

e) să solicite OSD întreruperea distribuţiei energiei electrice, în cazul în care întreruperea 

este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de utilizare; 

f) alte obligații prevăzute de legislație în vigoare. 

7. Clauza de confidențialitate 

7.1. Toată informația ce a devenit cunoscută Părților odată cu încheierea și executarea 

Contractului va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau 

utilizării de către o Parte, decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți.  

7.2. Fac excepție cazurile când: 

a) informația este deja publică; 

b) Partea este obligată de a comunica informația la solicitarea ANRE sau a altor autorități 

în temeiul dispozițiilor legale speciale; 

c) informația trebuie transmisă în procesul realizării normale a activităților care 

constituie obiectul Contractului. 

7.3. Părțile vor fi  responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența lor în 

legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia au intrat.  

8. Răspunderea părților 

8.1.  Părțile se obligă să execute corespunzător și cu bună-credință obligațiile ce le revin în 

temeiul Contractului.  

8.2. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor derivând din Contract va 

atrage răspunderea contractuală a Părților, în corespundere cu prevederile prezentului Contract.  

8.3. Părțile vor fi exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale, dacă respectivele s-au datorat 

survenirii unor evenimente de forță majoră care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, 



executarea prezentului Contract. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșindu-se 

din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sau a ANRE.  

8.4. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în 

termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. 

8.5. Partea ce invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru 

neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întîrziere a obligaţiilor sale contractuale, în 

cazul în care aceasta nu a anunţat în conformitate cu prevederile prezentului Contract despre 

survenirea evenimentului invocat.  

9. Modificarea Contractului 

Modificarea Contractului se efectuează de către părţi în urma negocierilor, specificând cele 

negociate în anexe separate la contract. Dacă, ulterior încheierii contractului de distribuţie a 

energiei electrice, intră în vigoare noi acte normative ori se modifică cele existente, care stabilesc 

reguli noi, părţile contractante vor aplica noile reguli.  

  

10. Durata contractului 

10.1. Contractul intră în vigoare din data semnării şi își produce efectele până la expirarea 

termenului de 12 luni sau pînă la rezoluţiunea Contractului în conformitate cu prevederile stabilite 

în Contract și în Regulamentul privind racordarea.  

10.2. Dacă cu 20 de zile înainte de data expirării termenului prezentului Contract, niciuna 

din părţi nu va cere în scris modificarea sau încetarea contractului, atunci acesta se consideră 

prelungit automat, în aceleași condiţii, pe perioade consecutive de 12 luni. 

9. Adresele juridice şi rechizitele părţilor: 

Operator al Sistemului de Distribuție:                                            BENEFICIAR:         

 

           S.A. ,,RED-Nord” 
mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180A 

Cod fiscal: 1003602006563 

Cod TVA: 1200555 

IBAN:  MD70VI222400001171264MDL                                                                                                                                                                                

BC „Victoriabank” SA suc. nr. 1 mun. Bălţi                          

Codul băncii: VICBMD2X740 

                       

Director general                                                                    Director                                                                        

Romeo LOPOTENCU_______________                                                  _______________   

 

  



Anexa nr. 1 

din____________ 

la Contractul nr. _______ 

din ______________2022 

 

Model 

 

 

S.A. „RED-Nord”, denumită în continuare „OSD”, pe de o parte, şi ____________________, 

denumită în continuare „BENEFICIAR”,  pe de altă parte, au convenit asupra următoarelor: 

 

 

Nr. 
Denumirea 

consumatorului 

Adresa 

locului de 

consum 

NLC 

Puterea 

contractată, 

kW 

Unom în punctul 

de delimitare, kV 

Data (ziua) 

citirii 

indicațiilor 

       

       

       

 

 

 

           OSD: Beneficiar: 

  

________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

din____________ 

la Contractul nr. _______ 

din ______________2022 

 

Model 

 

Actul  

de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice 

pentru luna _______________ 202__ 

 

 

 

S.A. „RED-Nord”, denumită în continuare „OSD” , pe de o parte, şi ____________________, 

denumită în continuare „BENEFICIAR”,  pe de altă parte, 

 

au semnat prezentul Act, în corespundere cu Contractul nr._________ din _________2022, prin 

care se confirmă faptul că OSD a distribuit energie electrică consumatorilor Beneficiarului în luna 

_____________ 20__ în volumul următor: 

 

Act 

 de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice  

de către S.A. „RED-Nord” pentru luna _________ 

 
 

 
  

      

Nivelul de tensiune 

Cantitatea 

calculărilor 

consumatorilor 

unit. 

Total 

distribuit      

kWh 

Tariful 

lei/kWh 
Suma, lei 

 

 
 

 

1. Medie     
 

 
Inclusiv:      

1.1. E.E. calculată conform 

indicaţiilor echipamentelor de 

măsurare 
    

 

 
 

1.2. Ajustări corespunzătoare 

pierderilor de energie electrică 

calculate în elementele de reţea 

aflate la balanţa consumatorilor 

noncasnici 

    

 

 
 

 

 

1.3. E.E calculată în rezultatul lipsei 

echipamentului de măsurare 
    

 

 
 

1.4. E.E. calculată ca urmare a 

erorilor sau defecţiunilor 

echipamentului de măsurare 
    

 

 
 



1.5. E.E calculată conform 

sistemului pauşal. 

 
    

 
 

 1.6. E.E calculată datorită 

nerespectării de către consumator a 

valorilor factorului de putere normat 
     

 

2. Joasă     
 

 
Inclusiv:      

2.1. E.E. calculată conform 

indicaţiilor echipamentelor de 

măsurare 
    

 

 
2.2. Ajustări corespunzătoare 

pierderilor de energie electrică 

calculate în elementele de reţea 

aflate la balanţa consumatorilor 

noncasnici 

    

 

 

2.3. E.E calculată în rezultatul lipsei 

echipamentului de măsurare 
    

 

 
2.4. E.E. calculate ca urmare a 

erorilor sau defecţiunilor 

echipamentului de măsurare 
    

 

 

2.5. E.E calculată conform 

sistemului pauşal 
    

 

 

2.6. E.E calculată datorită 

nerespectării de către consumator a 

valorilor factorului de putere normat 

    

 

 
 

 

Total:     
 

 

TVA, 20 %     
 

 

Total, inclusiv TVA     
 

 
 

 

 

 

 

           OSD: Beneficiar: 

  

________________ ___________________ 

   


