
Fiecare consumator final este în drept să opteze pentru schimbarea furnizorului de energie 

electrică la unul (-ele) din locurile sale de consum sau la toate locurile de consum care îi 

aparțin prin următoarea procedură:                                                           

     1) După ce consumatorul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, 

inclusiv asupra preţului energiei electrice, consumatorul final sau furnizorul nou în 

condițiile existenței procuri menționate la pct. 6 din Regulamentul privind procedura de 

schimbare a furnizorului de energie electrică(in continuare-Regulament), este obligat să 

depună la furnizorul actual cererea pentru schimbarea furnizorului de energie electrică (în 

continuare – cerere) prin următoarele modalități:  

   a) depunerea cererii nemijlocit la oficiul furnizorului actual;  

   b) expedierea prin intermediului scrisorii recomandate;  

   c) expedierea în format electronic prin intermediului poștei electronice, doar în cazul în 

care cererea este autentificată prin semnătură electronică. Adresa poștală electronică la care 

poate fi transmisă cererea este publicată pe pagina web oficială a furnizorului actual.  

     2) În prima zi lucrătoare ulterioară primirii cererii, furnizorul actual informează printr-o 

notificare consumatorul final, furnizorul nou și operatorul de sistem la rețeaua electrică a 

căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum despre primirea cererii. Informația 

privind primirea cererii este transmisă prin poştă electronică, fax sau prin alte mijloace de 

comunicare în scris.  

     3)În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data expedierii cererii, consumatorul final 

este obligat să achite toate facturile pentru locul(-rile) de consum pentru care a fost iniţiată 

procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, emise de furnizorul actual 

pentru energia electrică consumată anterior depunerii cererii și, după caz, toate penalităţile, 

calculate în conformitate cu şi în temeiul contractului de furnizare a energie electrice, 

pentru consumul de energie electrică la locul(-rile) de consum pentru care a fost iniţiată 

procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică. 

     4) În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data primirii notificării privind inițierea 

procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică operatorul de sistem, la rețeaua 

electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat 

procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, verifică îndeplinirea de către 

consumatorul noncasnic a cerințelor pct. 20 din regulament  și notifică, în cazul constatării 

neîndeplinirii cerințelor pct. 20 din regulament, consumatorul noncasnic, furnizorul actual 

și furnizorul nou despre acest fapt. Procedura de schimbare a furnizorului se consideră 

suspendată pentru locul (-rile) de consum care nu corespund cerințelor pct. 20 din 

regulament până la îndeplinirea de către consumatorul noncasnic a cerințelor pct. 20 din 

regulament. Operatorul de sistem anunță neîntârziat furnizorul actual și furnizorul nou 

despre înlăturarea cauzelor suspendării procedurii de schimbare a furnizorului. 

     5)În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data primirii notificării privind inițierea 

procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, operatorul de sistem, la rețeaua 

electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat 

procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, transmite consumatorului final, 

şi furnizorului nou următoarele informaţii: 

    a) numele/denumirea consumatorului final, adresa și numărul specific al locului(-rilor) 

de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică; 

    b) modul de efectuare și data (-ele) actuală (-le) de citire a indicaţiilor echipamentului (-

elor) de măsurare, respectiv dacă citirea se face la distanţă sau la faţa locului; 

    c) copiile actelor semnate de operatorul de sistem și de consumator final, prevăzute de 

pct. 82 al Regulamentului privind racordarea.  



     6)În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea notificării privind inițierea 

procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, operatorul de sistem la rețeaua 

electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat 

procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, transmite furnizorului actual și 

furnizorului nou acordurile adiționale privind modificarea locurilor de consum din cadrul 

contractului pentru prestarea serviciului de transport sau a contractului pentru prestarea 

serviciului de distribuţie a energiei electrice, după caz. Nu se admite includerea în 

acordurile adiționale privind modificarea locurilor de consum a altor clauze decât 

modificarea locului (-urilor) de consum. 

     7)În termen de o zi lucrătoare de la primirea acordurilor adiționale privind modificarea 

locurilor de consum din cadrul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau a 

contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, furnizorul actual 

și furnizorul nou semnează și transmit operatorului de sistem la rețeaua electrică a căruia 

este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat procedura de 

schimbare a furnizorului de energie electrică acordurile adiționale.  

     8)În termen de 5 (cinci) zile, dar nu mai devreme de 2 (două) zile din momentul 

îndeplinirii prevederilor descrise în pct. 4, 5 și 6, operatorul de sistem la rețeaua electrică a 

căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat procedura de 

schimbare a furnizorului de energie electrică, este obligat, în prezenţa consumatorului final 

sau a reprezentantului consumatorului final, să efectueze controlul echipamentului de 

măsurare şi al sigiliilor aplicate acestuia, să efectueze citirea indicațiilor echipamentului de 

măsurare, să verifice schema de conectare a echipamentului de măsurare şi să întocmească 

actul de control al echipamentului de măsurare şi, în caz de necesitate, actul de delimitare a 

proprietății instalațiilor electrice, în două exemplare fiecare. 

     9)Actul de control al echipamentului de măsurare şi actul de delimitare a proprietății 

instalaţilor electrice, după caz, întocmit conform pct. 34 se semnează de către operatorul de 

sistem şi de consumatorul final. Câte un exemplar al actului de control al echipamentului 

de măsurare şi a actului de delimitare а proprietății, după caz, se înmânează 

consumatorului final, iar o copie a actelor se transmite de către operatorul de sistem 

furnizorului actual și furnizorului nou, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data semnării 

acestora. În cazul echipamentelor de măsurare monofazate, operatorul sistemului de 

distribuţie indică suplimentar în actul de control al echipamentului de măsurare la care 

bornă este conectat conductorul de fază. 

     10)În termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la citirea indicaţiilor 

echipamentului de măsurare, operatorul de sistem transmite furnizorului actual şi 

furnizorului nou indicaţiile echipamentului de măsurare citite, punând la dispoziţia 

furnizorului actual și furnizorului nou câte o copie a actului de citire a indicaţiilor 

echipamentului de măsurare.  

     11)În termen de cel mult 2 (două) săptămâni de la schimbarea furnizorului, în baza 

indicaţiilor echipamentului de măsurare transmise de către operatorul de sistem, furnizorul 

actual emite şi expediază consumatorului factura finală de plată pentru energia electrică. 

    12)Consumatorul este obligat să achite factura finală de plată conform cerințelor și 

termenelor stabilite în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. 

 

 Adresa poștei electronice la care poate fi transmise cererea de schimbare a 

furnizorului: anticamera@fee-nord.md 


