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CAIET DE SARCINI 

PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE LICITAȚIE PENTRU 

PROCURAREA ENERGIEI ELECTRICE    

din 25 martie 2022 mun. Bălți 

 

1. Organizatorul procedurii de licitație. 

  S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”. 

2. Modalitatea desfășurării licitației. 

 Licitația se petrece în conformitate cu Procedura simplificată de licitație pentru procurarea 

energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr.106 din 11.03.2022. 

 Participarea la licitație este deschisă tuturor părților interesate, care desfășoară activitate pe 

piața de energie electrică a Republicii Moldova sau în țările vecine. 

 Participanții la licitație își pot depune ofertele începând cu data și ora de deschidere a 

perioadei de licitare și până la data și ora de închidere a termenului de depunere a ofertelor 

indicate în anunțul privind desfășurarea licitației. 

 Participanții la licitație pot depune până la 10 oferte, independente una de cealaltă, pentru 

cantități diferite de energie electrică. 

 Pe parcursul perioadei de depunere a ofertelor participanții își pot actualiza oferta depusă 

anterior. Doar ultima ofertă depusă va fi considerată finală și luată în considerare de către 

Cumpărător la stabilirea câștigătorilor. 

 Ofertele pot fi depuse în original, electronic în fișiere protejate cu parolă sau în copii 

autentificate prin semnătura administratorului persoanei juridice, ori ca copii legalizate 

notarial. 

 Ținând cont de situația epidemiologică în țară și la nivel global, pentru participare în cadrul 

ședinței de validare a ofertelor ne propunem să organizăm o conferință în regim on-line.    

Pentru a putea organiza conexiunea din punct de vedere tehnic, Vă rugăm să transmiteți la 

adresa electronică anticamera@fee-nord.md, adresa electronică a persoanei ce urmează să 

participe în cadrul ședinței de validare a ofertelor. 

  

3. Specificația produsului. 

3.1 Procedura se utilizează pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a energiei 

electrice cu furnizori alternativi de energie electrică, care vor fi utilizate, pentru perioada 

specificată în Dispoziția CSE, în cazul în care „Молдавская ГРЭС” SA reduce sau 

întrerupe livrarea cantităților de energie electrică conform contractelor semnate. 
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3.2 Perioada de livrare. 

 Pentru perioada de livrare 01.04.2022 – 30.04.2022. 

 Cantitatea estimativă totală de energie electrică pentru achiziționare 70 mii MWh,                  

(cu / fără energia de echilibrare). 

 Pentru perioada de livrare 01.05.2022 – 31.03.2023. 

 Cantitatea estimativă totală de energie electrică pentru achiziționare 760 mii MWh,               

(cu / fără energie de echilibrare). 

3.3 Specificația tehnică a produsului. 

 În anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini sunt prezentate Graficele de sarcină caracteristice 

pentru zilele de lucru și de odihnă pentru luna aprilie 2022, MW; 

 În anexa nr.2 la prezentul caiet de sarcini sunt expuse cantitățile estimative lunare de energie 

electrică pe perioada 01.05.2022–31.03.2023, Graficele de sarcină caracteristice pentru 

zilele de lucru și de odihnă și programul pentru perioada iarnă – vară MW. 

 Furnizarea energiei electrice importate se va face la Frontiera DAF cu Republica Moldova. 

4 Datele și calendarul licitației. 

Calendarul procesului de achiziție a energiei electrice conține următoarele etape: 

 

5. Detaliile aferente prețului ofertat și moneda. 

a) Prețul pentru 1 MWh de energie electrică se indică în valută națională (lei MD) sau în dolari 

SUA rotunjită până la două cifre după virgulă. 

b) În cazul prezentării ofertei de preț pentru energie electrică în dolari SUA, se v-a calcula 

prețul în lei MD prin aplicarea ratei oficiale de schimb stabilită de Banca Națională a 

Moldovei pentru ziua deschiderii ofertelor. 

6.  Informația necesară a fi prezentată în oferte. 

6.1. Oferta tehnică: 

 Copia deciziei de înregistrare; 

 Copia certificatului de atribuire a codului fiscal; 

 Copia licenței de producere sau de furnizare a energiei electrice, după caz; 

Nr. Etapa  Termenul  

1. Publicarea Caietului de sarcină pe pagina web  SA „FEE-Nord” și expedierea 

invitației de participare la licitația pentru prezentarea solicitărilor de oferte. 
25.03.2022 

2. 
Recepționarea, deschiderea  și evaluarea ofertelor: 

Până la ora 10.00 - recepționarea ofertelor. 

Deschiderea, calificarea și evaluarea ofertelor va avea loc la orele 11-00.  

29.03.2022 

3. Negocierea prețului. (prin depunerea altei oferte la adresa de email  

anticamera@fee-nord.md ) sau negocieri directe. 
29.03.2022 

4. Notificarea câștigătorilor licitației. 29.03.2022 

5. Definitivarea condițiilor contractului de vânzare – cumpărare și încheierea 

contractelor. 
30.03.2022 

6. Publicarea rezultatelor licitației pe pagina web oficială după închiderea licitației 

specificând: cantitatea contractată de energie electrică și prețul mediu. 
31.03.2022 
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 Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani; 

 Declarație pe proprie răspundere precum că ofertantul  nu este în procedură de 

faliment sau în proces de lichidare și/sau și-a suspendat activitatea economică. 

 Criterii tehnice: Sursa de energie electrică (centrale electrice proprii, cumpărare 

din piața, import (din ce țară), altele);  

 Cantitatea ofertată sau profilul ofertat (cu / fără energia de echilibrare), în MW; 

 În cazul întreprinderilor electroenergetice din Republica Moldova – copia 

contractului de echilibrare semnat cu OST; 

 Declarația pe propria răspundere anexa nr 3; 

6.2. Oferta financiară - conține prețul si condițiile de achitare. 

7.  Modelul contractului de vânzare-cumpărare. 

Modelul contractului de vânzare – cumpărare din anexa nr.4 va fi definitivat cu câștigătorul 

licitației. 

8.   Criteriile de calificare. 

La evaluarea rezultatelor licitației se vor considera doar ofertele financiare depuse de către 

participanții ofertelor tehnice ale cărora au fost validate. 

9.  Regulile și criteriile de evaluare a produselor. 

9.1. În procesul de selectare dintre ofertele depuse de către un participant, pot fi selectate 

toate, unele sau niciuna în conformitate cu criteriile de selectare stabilite în caietul de 

sarcini. 

9.2. Sunt considerate oferte potențial câștigătoare, ofertele cu cel mai mic preț omogenizat, 

exprimate în monedă națională MDL/MWh pentru fiecare produs individual și perioada 

de livrare. La calcularea prețului omogenizat se iau în considerare condițiile de livrare și 

de plată, precum și valuta/moneda prețului din oferte prin aplicarea ratei oficiale de 

schimb stabilită de Banca Națională a Moldovei pentru ziua deschiderii ofertelor. Pentru 

îmbunătățirea ofertelor, Cumpărătorul poate desfășura o rundă de negocieri deschise în 

care ofertanții pot veni cu prețuri micșorate față de ofertele potențial câștigătoare. 

10. Persoana de contact a Cumpărătorului 

Denumirea, adresa și persoană(e) de contact:  

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 

Adresa poștală: MD - 3100, Republica Moldova, Localitatea: mun. Bălți, str. Strîi 17/a. 

Persoană(e) de contact: Inginer economist – Pleșca Viorel,  Tel: 062163411                                                              

Email: anticamera@fee-nord.md,        Tel fix: 023164307,  mob. 062163402 

 

 

 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexa nr.1 

 

 

 

Graficele caracteristice de sarcină pentru zilele de  

lucru și de odihnă și programul pentru luna aprilie 2022, MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora 

Aprilie 2022 

Lucrătoare Sîmbăta Duminica 

0--1 65 66 65 

1--2 61 63 61 

2--3 60 62 60 

3--4 61 62 60 

4--5 65 65 61 

5--6 78 72 66 

6--7 97 86 74 

7--8 115 103 85 

8--9 123 112 91 

9--10 124 116 91 

10--11 123 117 91 

11--12 119 117 91 

12--13 119 116 90 

13--14 118 114 88 

14--15 117 112 87 

15--16 114 110 87 

16--17 109 110 87 

17--18 109 111 89 

18--19 111 114 94 

19--20 121 125 107 

20--21 122 125 109 

21--22 105 109 96 

22--23 87 90 80 

23--24 73 75 68 

Total 2396 2352 1979 



 

 
 

 

Anexa nr.2 

Cantitățile lunare de energie electrică pentru  

perioada contractuală 01.05.2022-31.03.2023        

Luna mii MWh 

mai             2022 62 

iunie           2022 76 

iulie            2022 84 

august        2022 85 

septembrie 2022 73 

octombrie   2022 77 

noiembrie   2022 61 

decembrie  2022 62 

ianuarie      2023 55 

februarie    2023 61 

Martie        2023 64 

Total 760 

 

Graficele caracteristice de sarcină pentru zilele de  

lucru și de odihnă și programul pentru perioada iarnă şi vară, MW 

 

Ora 

iarna vara 

Lucrătoare Sîmbăta Duminica Lucrătoare Sîmbăta Duminica 

0--1 57 59 54 77 75 74 

1--2 52 54 50 69 67 66 

2--3 50 51 48 64 62 61 

3--4 49 49 47 62 60 59 

4--5 50 49 47 62 59 57 

5--6 55 52 50 66 60 58 

6--7 68 59 57 80 66 62 

7--8 86 68 67 98 77 69 

8--9 103 83 84 116 89 79 

9--10 112 96 96 126 98 87 

10--11 113 103 102 130 104 91 

11--12 112 106 104 131 108 94 

12--13 110 108 105 130 110 95 

13--14 110 108 105 133 110 95 

14--15 110 109 104 133 109 93 

15--16 112 109 104 133 108 91 

16--17 112 113 109 131 106 90 

17--18 114 116 114 128 105 90 

18--19 109 112 109 126 104 90 

19--20 103 105 102 125 102 90 

20--21 98 98 94 125 100 90 

21--22 91 90 87 133 105 96 

22--23 80 80 76 130 104 97 

23--24 69 68 65 104 88 83 

Total 2124 2045 1982 2612 2175 1955 



 

 
 

 

Anexa nr.3 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

(în cadrul procedurii de achiziționare a energiei electrice) 

 

  

1. Subsemnatul, __________________________________________________________ 
(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 

 

 _______________________________________________________________________ 

(denumirea şi adresa operatorului economic) 

 

2. Declar pe propria răspundere și garantez deținerea/obținerea/prelungirea valabilității tuturor 

actelor și licențelor necesare îndeplinirii continue a angajamentelor contractuale privind 

livrarea energiei electrice pentru perioada 01.04.2022 până la 31.03.2023, inclusiv _________.  

Tot odată declar pe propria răspundere că materialele şi informațiile furnizate 

beneficiarului sunt corecte şi înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi al confirmării informației şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de 

care dispunem. 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic: _________________ 

  

Semnătura,                              L.Ş.  

 Data completării: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexa nr.4 

Model 

C O N T R A C T  

de  vânzare - cumpărare a energiei electrice 

 

mun. Bălți   nr. __________________              „ ____”  _______ 2022 

 

Prezentul Contract este încheiat în conformitate cu rezultatul licitației din data de ____________ 2022, 

desfășurată conform Procedurii de procurare a energiei electrice, Anexă la Regulile pieței energiei electrice 

aprobate prin Hotărârea ANRE nr.283/2020 din 07.08.2020, în vigoare din 01.04.2022, între: 

     _________________________________, denumită în continuare VÎNZĂTOR, cu sediul juridic în  

________________________, IDNO _____________________, titular/ă/ al Licenței de Furnizare a energiei 

electrice nr.______ din _________ cu valabilitatea până la ___________,  reprezentată de (administrator) 

______________________, care acționează în baza Statutului de constituire, pe de o parte și, 

     S.A.”FEE-Nord”, denumită în continuare CUMPĂRĂTOR, cu sediul în mun. Bălți, str. Strîi, 17 ”a”,  

IDNO 1015602003305, reprezentată de Directorul General interimar dl Oleg PETELCA, care acționează în 

baza Statutului de constituire, pe de altă parte, denumite în mod individual „Parte”, iar împreună „Părți”, 

după cum urmează: 
 

I.   OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului Сontract îl constituie furnizarea energiei electrice de către Furnizor, (cu/fără) energia 

de echilibrare, în cazul în cazul indisponibilității parțiale sau totale a livrărilor de energie electrică de la 

„Молдавская ГРЭС”, pentru a acoperi pe deplin nevoile consumatorilor Cumpărătorului, cu excepția energiei 

electrice furnizate de producătorii locali, în perioada _____________________ (inclusiv), în condițiile 

stabilite prin clauzele prezentului Contract şi a Anexelor acestuia.                      
1.2. Cumpărătorul se obligă să recepționeze şi să plătească energia electrică cumpărată conform condițiilor 

prezentului Contract şi a Anexelor acestuia.                 

1.3. Obligațiile Părților se vor considera îndeplinite cu condiția livrării efectivă de către Cumpărător la locul 

de livrare indicat în pct.1.4. al prezentului Contractului, a energiei electrice în volumul şi puterea stabilite 

potrivit condițiilor prezentului Contract şi 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 evidentă a energiei electrice, indicate în Anexa 1 

la prezentul Contract. 

II.  CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A VÎNZĂRII-CUMPĂRĂRII ENERGIEI ELECTRICE 

                                 A.  CONDIȚII GENERALE     

2.1. Cantitatea necesară de energie electrică va fi solicitată de Vînzător, cu cel puțin 3 zile anterioarei datei 

începerii livrării energiei electrice. 

2.2. Energia electrică tranzacționată conform prezentului Contract trebuie să fie confirmată de părți în 

conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRE nr. 423/2019  din 22 noiembrie 2019 și Regulile pieței energiei electrice în vigoare, referitoare la 

valorile măsurate ale energiei electrice și comunicarea acestora. 

2.3. Niciuna dintre prevederile prezentului Contract referitoare la obligațiile corespunzătoare Vânzătorului și 

Cumpărătorului de a vinde și de a cumpăra cantitățile contractate la prețul de Contract nu exonerează Părțile 

de obligația de a respecta strict dispozițiile operatorului sistemului de transport  și celui de distribuție, date în 

conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al 

ANRE nr. 423/2019  din 22 noiembrie 2019 și Regulile pieței energiei electrice în vigoare.                    
                                                                                   



 

 
 

 

B. CANTITATEA ENERGIEI ELECTRICE LIVRATĂ 

2.4. Perioadă de calcul constituie luna calendaristică în decursul căreia se efectuează livrarea de energie 

electrică. 

2.5. Livrarea energiei electrice pe piața se consideră că a fost realizată conform tranzacțiilor validate de OPEE. 

2.6.Vânzătorul, în baza informației prezentate de către operatorul sistemului de transport, întocmește Actul de 

livrare – recepționare a energiei electrice livrate (conform modelului indicat în Anexa 2). În baza Actului 

respectiv Vânzătorul perfectează, conturile finale de plată şi facturile fiscale.     

2.7. Vânzătorul remite lunar Cumpărătorului prin e-mail şi în original Actul de livrare - recepționare a energiei 

electrice coordonat cu operatorul sistemului de transport și cel de distribuție, cît și conturile finale de plată.  

2.8. În decurs de trei zile lucrătoare din data recepționării Actului de livrare – recepționare a energiei electrice, 

Cumpărătorul semnează şi transmite, prin poștă, poștă electronică sau prin intermediul curierului, câte un 

exemplar al Actului prezentat Vânzătorul, operatorul sistemului de transport și celui de distribuție. 

C. CONDIŢII TEHNICE DE LIVRARE ŞI RECEPŢIONARE A ENERGIEI ELECTRICE 

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

2.9. Serviciile de dispecerat şi transport a energiei electrice, în legătură cu executarea prezentului Contract, se 

prestează conform condițiilor Contractului privind prestarea serviciilor de transport a energiei şi puterii 

electrice, încheiate între Cumpărător şi operatorul sistemului de transport. Toate aspectele tehnice privind 

realizarea transportării energiei electrice care se referă la sistemele electroenergetice se coordonează cu 

operatorul sistemului de transport.                                                    

III.  PERIOADA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI            

3.1. Contractul intră în vigoare după semnarea de către părți la ______________________ și este încheiat pe 

o perioadă de pînă la ___________________________.                    

3.2. La expirarea perioadei de valabilitate, Părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile prezentului 

Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor părților, așa cum 

iau naștere din prezentul Contract înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate. 

IV.       PREȚUL, FACTURAREA ȘI CONDIȚII DE PLATĂ                                          

4.1. Prețul unui MWh de energie electrică livrat de către Vânzător Cumpărătorului în conformitate cu 

prevederile prezentului Contract, constituie ____________________________________________, fiind 

valabil doar pentru clauzele prezentului Contract şi nu poate servi ca temei pentru condițiile altor contracte. 

4.2. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător de la Cumpărător se 

determină ca produsul dintre cantitatea de energie electrică efectiv livrată în perioada de calcul și preţul 

unui MWh de energie electrică, stabilit conform pct.4.1.                     

4.3. Condiții de plată pentru energia electrică livrată în conformitate cu clauzele prezentului Contract, vor fi 

stabilite conform ofertei. 

4.4. În temeiul Actului de livrare - recepționare a energiei electrice și odată cu efectuarea decontărilor finale 

de către Cumpărător, Vânzătorul va remite Cumpărătorului factura fiscală pentru cantitatea energiei 

electrice efectiv furnizată în perioada de calcul.                                    

4.5. Achitările pentru energia electrică, livrată în perioada de calcul, în conformitate cu clauzele prezentului 

Contract, se vor efectua prin transferul bancar al mijloacelor băneşti în contul de decontare al Vânzătorului.    

4.6. Toate comisioanele bancare (cheltuielile) în banca Vânzătorului le achită Vânzătorul, iar în banca 

Cumpărătorului, Cumpărătorul. 

4.7. Toate obligațiile financiare aferente prezentului Contract vor fi considerate executate cu condiția 

efectuării tuturor achitărilor reciproce între Părţi şi semnării actului de verificare contabilă reciprocă. 

 

V.  OBLIGAȚII ȘI DREPTURI 

5.1. Vânzătorul are următoarele obligații:  

a) să dețină și să mențină în vigoare pe durata Contractului licența de furnizare și/sau licența de producere a 

energiei electrice și să respecte prevederile acestora/acesteia;                   



 

 
 

 

b) să asigure livrarea către Cumpărător a energiei contractate în termenii și condițiile Contractului                  

c) să informeze imediat Cumpărătorul despre atare eventualitate a modificării structurii surselor de energie 

electrică, cu perfectarea modificărilor corespunzătoare la prezentul Contract.                    

5.2. Vânzătorul are următoarele drepturi:                     

a) să factureze Cumpărătorului energia electrică livrată, conform prevederilor contractuale și să încaseze 

contravaloarea acestora;                                              

 b) să întrerupă livrarea de energie electrică Cumpărătorului, cu respectarea procedurii prevăzute de condițiile 

prezentului Contract; 

c)  să solicite modificarea clauzelor prezentului Contract.                                            

5.3. Cumpărătorul are următoarele obligații:                     

a) să achite integral facturile emise de către Vânzător pentru cantitatea de energie electrică notificată, la 

prețul stabilit ;                                           

b) să dețină și să mențină în vigoare pe durata contractului licența de furnizare a energiei electrice și să respecte 

prevederile acesteia. 

c) Să prezinte lunar Vânzătorului, cel târziu până la data de 20 a lunii premergătoare perioadei de calcul, 

cantitățile planificate de energie electrică, graficul zilnic orar de livrare, repartizat pe intervale de 

dispecerizare pentru următoarea Perioadă de calcul; 

d) Săptămânal, luni si miercuri, până la ora 10:00, să transmită Vânzătorului si Operatorului de sistem 

notificări, pentru fiecare interval de dispecerizare, privind livrările zilnice planificate de energie și putere 

electrică conform tabelului: 
 

Ziua prezentării notificărilor Perioada livrării 

Luni Miercuri, Joi, Vineri 

Miercuri Sâmbătă, Duminică, Luni, Marți   

 

e) Corectarea notificărilor se efectuează în baza Regulilor Peței Energiei Electrice în vigoare și 

Procedurilor, elaborate de OST. 

f) In caz de necesitate, la solicitarea Operatorului de sistem, termenii de prezentare a notificărilor respective 

pot fi modificate; 

g) Cumpărătorul este în drept să modifice notificările de livrare expediate anterior, conform pct.d), pct.e), 

prezentându-l cel târziu cu două zile premergătoare zilei livrării, până la ora 10:00. Concomitent 

Cumpărătorul expediază pentru coordonare către Operatorului de sistem notificările de livrare a energiei 

și puterii electrice modificate; 

h) Să prezinte Vânzătorului cota energiei electrice furnizate consumătorilor casnici în Perioada de calcul, în 

primele 10 zile ale lunii următoare Perioadei de calcul; 

i) Să respecte integral termenii prezentului Contract; 

j) Să răspundă reclamațiilor Vânzătorului, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

                               

5.4. Cumpărătorul are următoarele drepturi:                     

a) să primească cantitatea de energie electrică solicitată, în conformitate cu prevederile Contractului;  

b) să factureze energia electrică Vânzătorului, conform prevederilor contractuale. 

c) să solicite modificarea clauzelor prezentului Contract. 

d) Să obțină de la Vânzător, în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice alte acte normative în vigoare, 

informații cu privire la graficul zilnic orar de livrare a energiei electrice, dar nu mai târziu de două zile 

lucrătoare înainte de aplicarea modificărilor, notificările cu privire la modificarea graficului de livrare. 
 



 

 
 

 

5.5. Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină și să păstreze, pe parcursul derulării Contractului, toate 

aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în prezentul Contract, respectând în 

același timp toate prevederile legale.  

5.6. Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricții de confidențialitate, la 

toate informațiile, documentațiile sau datele necesare pentru buna derulare a prezentului Contract. 

5.7. Părțile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligație fermă, legală, opozabilă în 

justiție în termenii acestuia.     

5.8. Niciuna dintre Părți nu poate cesiona parțial sau total drepturile și obligațiile decurgând din prezentul 

Contract fără obținerea în prealabil a acordului scris al celeilalte Părți.  

5.9. Oricare dintre Părți are dreptul să denunțe unilateral prezentul Contract cu un preaviz de 15 (cincisprezece) 

de zile calendaristice. 

5.10. Părţile 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 Părţi toate prejudiciile astfel cauzate. 

5.11. În eventualitatea modificării rechizitelor și/sau adreselor Părților, acestea îşi asumă obligația de a 

comunica una alteia despre modificările respective şi de a perfecta Anexa corespunzătoare la Contract.  

VI. CONFIDENȚIALITATEA                       

 6.1. Fiecare Parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor, datelor sau 

cunoștințelor furnizate de către cealaltă Parte în baza prezentului Contract și să nu le dezvăluie unei terțe 

Părți, în totalitate ori parțial, fără consimțământul scris al celeilalte Părți.       

6.2. Fac excepție de la prevederile pct.6.1.:           

a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

b)  informațiile care au fost făcute publice până la încheierea Contractului;    

c) informațiile solicitate de operatorul sistemului de transport și celui de distribuție, în conformitate cu 

prevederile Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 

423/2019 din 22 noiembrie 2019 și Regulile pieței energiei electrice în vigoare.  

VII.  ÎNTRERUPEREA LIVRĂRILOR DE ENERGIE                                                 

7.1. Livrarea energiei electrice conform prezentului Contract poate fi întreruptă cu condiția înștiințării 

Cumpărătorului și concomitentă a operatorului sistemului de transport și celui de distribuție cu condiția 

pct.7.3. din Contract, în următoarele cazuri:                                    

a) apariția unui impediment justificator în afara controlului debitorului;                         

 c) în eventualitatea executării lucrărilor de reparație cu caracter de avarie sau a deteriorării tehnice a liniilor  

     de tensiune, de conexiune;                                      

d) prin acordul reciproc al ambelor Părţi;                                              

e) în eventualitatea întreruperii livrărilor de energie electrică. 

7.2. În toate cazurile de întrerupere a livrărilor de energie electrică către Cumpărător, Părţile vor lua toate 

măsurile ce depind de ele pentru a relua cât mai de urgent posibil livrările de energie electrică.  

VIII.  REZOLUȚIUNEA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI                

8.1. Rezoluțiunea contractului are loc de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței, în 

următoarele cazuri:                           

a) din inițiativa Vânzătorului în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează în termen de 30 /treizeci/ zile 

calendaristice de la data întreruperii livrării de energie electrică plata integrală a facturilor;       

b) din inițiativa uneia dintre Părți în cazul în care cealaltă Parte refuză să încheie un act adițional la prezentul 

Contract, în condițiile modificării reglementărilor și/sau circumstanțelor, care au stat la baza încheierii 

acestuia, într-un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data apariției acestei modificări;  

c)  în cazul în care una dintre Părți nu își respectă obligațiile contractuale asumate.                     

8.2. Prezentul contract încetează să își producă efectele în următoarele cazuri: 

a) la expirarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor prezentului Contract;     

b) prin acordul Părților contractante; 

c) în cazul modificărilor actelor normative sau de reglementare, care fac impropriu realizarea obiectivelor 

contractuale. 



 

 
 

 

                                   

IX.  IMPEDIMENT JUSTIFICATOR ÎN AFARA CONTROLULUI DEBITORULUI. 

9.1. Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor ce decurg 

din prezentul Contract dacă aceasta este rezultatul acțiunii unui impediment justificator în afara controlului 

debitorului. Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe parcursul derulării prezentului 

Contract în urma producerii unor evenimente deosebite, cum ar fi calamități naturale, război, embargo, care 

nu au putut fi luate în considerare de Părți la încheierea Contractului și care sunt în mod rezonabil în afara 

voinței și controlului Părților.    

9.2. Partea care invocă existența unui impediment justificator în afara controlului debitorului trebuie să notifice 

acest lucru în scris celeilalte Părți în termen de 2 /două/ zile calendaristice de la apariția acesteia, cu 

confirmarea organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră și cu 

estimarea duratei după care aceasta își încetează efectele. 

9.3.  În cazul când acțiunea evenimentelor menționate influențează asupra termenului de îndeplinire a 

obligațiilor uneia din Părţi, atunci termenul, stabilit în Contract, se prelungește pe o perioadă proporțională cu 

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

9.4. Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerat de răspundere al 

acesteia, dar antrenează obligația Părții care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte Părți prin 

faptul necomunicării.           

9.5. Perioada de forță majoră se va sfârși atunci când partea care a emis notificarea de survenire a forței majore 

emite o nouă notificare prin care anunță că este capabilă să își îndeplinească din nou toate obligațiile ce îi 

revin prin prezentul contract și reia îndeplinirea tuturor obligațiilor care fac obiectul notificării respective. 

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

Părțile vor primi o decizie privitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, semnând în acest sens un Acord 

adițional la prezentul Contract.                        

9.7. 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 Părţi nu 

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

X.    SOLUȚIONAREA LITIGIILOR              

10.1. Orice divergențe de natură tehnică, operațională sau comercială între Părțile prezentului Contract, care 

nu se pot rezolva pe cale amiabilă, se vor înainta spre soluționare instanțelor judecătorești competente în 

conformitate cu legislația Republicii Moldova.                      

XI.  NOTIFICĂRI  

11.1. Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută ori autorizată prin prezentul Contract va fi 

transmisă în scris și va fi considerată transmisă numai dacă:                                                           

a) va fi predată personal Părții respective;  

b) va fi transmisă prin poșta electronică, semnată electronic ;     

c) va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea în cauză. 

11.2. Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:                        

- pentru Vânzător, pe adresa:       ____________________________, e-mail: ____________________. 

- pentru Cumpărător, pe adresa: R. Moldova, mun. Bălți, str. Strîi 17A, e-mail: anticamera@fee-nord.md 

Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părți prin notificare scrisă către cealaltă 

Parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii.                         

11.3. Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:   

a) la momentul predării, dacă este înmânată personal părții respective;                  

b) la data primirii prin poșta electronică, cu condiția transmiterii originalului personal sau prin poștă sau 

semnată electronic; 

c) în termen de 3 /trei/ zile calendaristice după transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea Părții relevante). 
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XII.  DISPOZIȚII FINALE                         

12.1. Prezentul contract și toate obligațiile care rezultă pentru Părți din derularea acestuia se supun în totalitate 

și sub toate aspectele legislației Republicii Moldova în vigoare.                     

12.2. Dacă modificările, anexele şi completările prezentului Contract vizează interesele  

operatorului sistemului de transport și al celui de distribuție sau ale oricărei alete persoane terțe, atunci ele 

necesită a fi coordonate cu aceștia.                                                

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

perfectate în scris şi semnate de reprezentanții împuterniciți ale ambelor Părţi contractante. Originalul 

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

scrisoare recomandată,  poșta electronică sau nemijlocit în timpul negocierilor reprezentanților ambelor Părţi. 

În acest caz primirea avizului prin poșta electronică reprezintă o confirmare pentru Partea care a primit acest 

aviz, a existenței documentului semnat de Partea opusă cu condiția prezentării obligatorii în termen de 2 (două) 

zile lucrătoare a documentului în original.        

12.4. 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.  

12.5. În cazul reorganizării uneia din Părţi, Partea care efectuează reorganizarea informează conform legislației 

în vigoare cealaltă Parte despre începerea procedurii de reorganizare şi într-o perioadă de  cel mult 10 /zece/ 

zile lucrătoare din momentul finalizării reorganizării va remite celeilalte Părţi extrasul din Registrul de stat al 

întreprinderilor şi organizațiilor privind succesorul de drepturi al acesteia şi executorul prezentului Contract. 

În ipoteza reorganizării uneia din Părţile contractante, toate drepturile şi obligațiile ce decurg din Contract se 

transmit succesorului de drept al acestora, fără să fie afectată în vre-un mod valabilitatea prezentului Contract. 

Toate achitările, corespondența şi alte acțiuni ce țin de executarea prezentului Contract, se vor efectua pe 

numele şi din numele succesorului de drept al Părții reorganizate.    

12.6. Prezentul Contract este încheiat în limba de stat, în 5 (cinci) exemplare originale cu aceeași forță juridică, 

câte un exemplar pentru fiecare Parte contractantă, cîte unul pentru operatorului sistemului de transport și al 

celui de distribuție, și un exemplar pentru Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

12.7. Dacă ulterior încheierii prezentului Contract, apar modificări ale circumstanțelor condiționate de intrarea 

în vigoare a unor acte normative noi, precum şi modificări ale celor existente, care stabilesc reguli noi sau alte 

chestiuni legate de clauzele prezentului Contract, atunci:  

12.7.1. Contractul va fi obligatoriu modificat/completat de către Părţi, pentru a fi ajustat la noile reglementări 

normative.                                       

12.7.2. Dacă printr-un act normativ al organelor competente sunt emise prevederi imperative contrare 

clauzelor din prezentul Contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare al 

acestuia, iar Părțile au obligația modificării/completării în consecință al clauzelor  prezentului Contract prin 

încheierea unui act adițional la acesta.             

12.8. Anexele la prezentul Contract fac parte integrantă al acestuia. 

 

 XIII. SEMNĂTURILE, ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexa 1  

la Contractul Nr. ________ din __________2022 

L I S T A  

liniilor şi punctelor prin intermediul cărora Vînzătorul 

va livra energie electrică Cumpărătorului 

VÎNZĂTORUL va livra CUMPĂRĂTORULUI energia electrică în punctele de evidenţă a energiei electrice după cum urmează:  

№ Denumirea LEA şi conexiunilor Unom, kV 
Substaţiile în care este 

instalată evidenţa  
Notă 

1     

     

                                          

SEMNATARI: 

 

Anexa 2 

la Contractul Nr. _______ din  _________2022 

 A C T  

de livrare-recepţionare a energiei electrice 

                              nr. _______________  din __________________  

_____________________________, denumită în continuare „Vînzător”, cu sediul în _________________ reprezentată de 

____________, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, şi 

S.A. „FEE-Nord”, denumită în continuare „Cumpărător”, cu sediul în mun. Bălţi, str. Strîi, 17 ”a”,  reprezentată de Directorul 

General interimar Oleg PETELCA, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezenta Anexă la Contractul 

Nr. ________ din ________, cu privire la următoarele:           

1. Cantitatea de  energie electrică efectiv livrată de către Vînzător Cumpărătorului, în luna __________ constituie 

____________  kWh. 

2. În celelalte cazuri, neprevăzute în prezenta Anexă, Părţile se vor conduce de prevederile Contractului şi de Anexele acestuia.  

3. Anexa a fost perfectată în 4 (patru) exemplare, cu aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru fiecare Parte şi câte un 

exemplar pentru Operatorul sistemului de transport și al celui de distribuție. 

  

SEMNATARI: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 


