
                                Informația privind condițiile pentru contractare, clauzele contractuale 

1. Orice persoană fizică sau juridică, instalațiile electrice ale căreia sunt racordate la rețeaua 

electrică sau care a depus cerere de racordare la rețeaua electrică și a îndeplinit condițiile și lucrările 

prevăzute în Regulamentul privind racordarea, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului 

de furnizare a energiei electrice. 

2. Pentru a încheia contractul de furnizare a energiei electrice (Anexa1) pentru locul de consum 

nou racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator casnic, este obligat să se prezinte la ghișeul 

oficiului comercial a S.A.”FEE-Nord” cu următoarele documente: 

a) cererea conform formularului de pe www.fee-nord.md sau pus la dispoziție de către 

funcționari relații clienți din filiala D-ră; 

b) actul de proprietate sau a alt act care atestă dreptul de folosință asupra imobilului care face 

obiectul locului de consum respectiv; 

c) buletinul de identitate; 

d) copia declarației electricianului autorizat, în cazul încheierii contractului de furnizare a 

energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat. 

3. Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice (Anexa2) pentru locul de 

consum nou racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator noncasnic, este obligat să prezinte 

următoarele documente: 

a) cererea conform formularului de pe www.fee-nord.md sau pus la dispoziție de către 

funcționari relații clienți din oficiile comerciale; 

b) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care 

atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de 

decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile; 

c) actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce 

face obiectul locului de consum; 

d) actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul; 

e) copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice (actul de corespundere sau 

declarația electricianului autorizat). 

4. Solicitantul prezintă furnizorului originalele actelor sau copiile legalizate ale acestora. 

5. Furnizorul nu solicită actele specificate în pct. 1-2 care sunt disponibile electronic în baza 

sistemelor de date la care furnizorul are acces. 

6. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice, fără discriminare, 

cu orice solicitant care a îndeplinit toate condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică, de 

Regulamentul privind racordarea și de Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Furnizorul este 

obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp și cu solicitantul 

care deține imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de 

furnizare a energiei electrice condiția de plată preventivă a consumului de energie electrică și doar după 

prezentarea acordului prealabil scris al proprietarului locului de consum. Pentru același loc de consum 

furnizorul nu poate încheia concomitent două contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatori 

finali diferiți. 

7. Contractele de furnizare a energiei electrice ale consumatorilor noncasnici se încheie cu 

respectarea condițiilor Regulamentul privind furnizarea energiei electrice nr.169/2019 din 31.05.2019, în 

baza actelor semnate de operatorul de sistem și consumatorul noncasnic în conformitate cu Regulamentul 

privind racordarea. Actele semnate de operator se prezintă furnizorului de către consumatorul final, cel 

târziu în ziua preconizată pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. 


