


1) Scop 

Scopul Caietului de Sarcini este de a preciza specificațiile tehnice, modalitatea desfășurării 

licitației, de a stabili condițiile contractuale și criteriile de evaluare a ofertelor. 

 

2) Domeniu de aplicare 

Prezentul Caiet de Sarcini se aplică furnizorilor incluși în lista ofertanților precalificați de 

Î.S. „Moldelectrica”. 

 

3) Obiectul licitației 

Procurarea energiei electrice preconizată acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor în 

rețeaua de transport (în continuare – Produs) în conformitate cu „Procedura de procurare a energiei 

electrice” stabilită în Regulile pieței energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr.283/2020 

din 7 august 2020. 

Produs cu perioada de livrare 01.04.2021 – 01.10.2021. 

 

4) Modalitatea desfăşurării licitaţiei 

Furnizorii precalificați vor prezenta două oferte separate – oferta tehnică și oferta comercială. 

Ofertele se depun în plicuri sigilate separate, la sediul central Î.S. „Moldelectrica” (or. 

Chișinău, str. V. Alecsandri, 78) pînă la data de 16.03.2021, ora 1200. 

În cazul imposibilității depunerii plicurilor sigilate, fișierele securizate (protejate cu parolă) 

pot fi expediate la adresa electronică cancelar@moldelectrica.md, pînă la data de 16.03.2021, 

ora 1200. Parola va fi solicitată suplimentar, în cadrul ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. 

 

5) Specificația tehnică  

Volumul energiei electrice estimat: până la 61 mln. kWh; 

Perioada:  din 01.04.2021 până la 01.10.2021; 

Volumul maxim lunar:   până la 10,5 mln. kWh/lună. 

 

Curbele de sarcină tipice (exprimate în MWh) pentru zilele de lucru și de odihnă și programul 

pentru primăvară – vară – toamnă: 
 

Ora Primăvară – toamnă Vara 

 Zi lucrătoare Zi de odihnă Zi lucrătoare Zi de odihnă 

0-1 12 9 11 11 

1-2 11 8 10 10 

2-3 10 8 10 10 

3-4 10 7 9 9 

4-5 10 7 9 9 

5-6 10 7 9 9 

6-7 12 8 11 10 

7-8 15 9 13 11 

8-9 17 11 16 13 

9-10 18 12 17 14 

10-11 18 12 18 15 

11-12 18 12 18 15 

12-13 17 12 17 15 

13-14 17 12 18 15 
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14-15 17 12 18 15 

15-16 17 12 18 15 

16-17 17 12 17 15 

17-18 16 11 16 15 

18-19 16 11 16 15 

19-20 16 12 16 14 

20-21 17 12 16 15 

21-22 17 13 16 15 

22-23 16 12 16 14 

23-24 13 10 13 12 

Total zi 357 251 348 311 

Total lună 9 840 10 327 

 

6) Calendarul licitației 

Data anunțării:     25.02.2021 

Data-limită recepționării ofertelor:  16.03.2021, ora 1200 

Data deschiderii și evaluării ofertelor:  16.03.2021, ora 1300 

Perioada de negociere a ofertelor:  16.03.2021 – 19.03.2021 

Anunțarea întreprinderii câștigătoare:  imediat după terminarea negocierilor 

 

7) Detaliile aferente preţului ofertat şi moneda 

Limită de preț minim/maxim – nu se aplică. 

Moneda contractului – MDL, EUR, USD după caz (se coordonează în urma negocierilor). 

 

8) Detaliile despre garanții financiare 

Nu se aplică. 

 

9) Informaţia, necesară a fi prezentată în oferte 

Informația, necesară a fi prezentată de ofertanți urmează să includă, fără a se limita, 

următoarele: 

 Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din piață, import (cu 

indicarea țării de origine), altele); 

 Dovada disponibilității puterii și cantității suficiente de energie electrică; 

 Dovada deținerii dreptului de acces la secțiunea transfrontalieră, cu indicația capacităților 

alocate (în cazul importului energiei electrice din țările vecine); 

 Dovada posibilității livrării energiei de echilibrare 

 

10) Criteriile de calificare 

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

omogenizat,exprimate în monedă naţională/MWh pentru fiecare produs individual şi perioada de 

livrare. 

La calcularea prețului omogenizat se va lua în considerație 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, Î.S. „Moldelectrica” poate desfăşura o rundă de negocieri în 

care ofertanţii pot veni cu preturi mai favorabile. 

 

11) Modelul contractului de vânzare-cumpărare 

După anunțarea ofertantului câștigător, Î.S. „Moldelectrica” va transmite o scrisoare de 

confirmare, cu copia scanată și semnată Contractului de vânzare-cumpărare.  

Contractul de vânzare-cumpărare se semnează de către ofertantul câștigător în termen de o zi 

lucrătoare din data primirii acestuia. 

În cazul în care Contractul nu este semnat de câștigător în termen menționat, 

Î.S. „Moldelectrica” este în drept să recalculeze rezultatul, excluzând ofertele câștigătorului care 

nu a semnat Contractul sau, dacă este nevoie, să organizeze o licitație pentru o perioadă mai scurtă 

(lunară, săptămânală), desfășurată în termeni restrânși. 

Odată ce Contractul contrasemnat este transmis Cumpărătorului și confirmat de Cumpărător, 

Contractul devine obligatoriu pentru ambele părți.  

Modelul contractului de vânzare-cumpărare este prezentat în Anexa nr. 1. 

 

12) Persoana de contact  

Nume: Serghei Rijcov  

Funcția: Șef secției relații externe și contractuale 

Tel.: /022/ 253-567 

e-mail: rijcov@moldelectrica.md  
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Anexa nr. 1  Modelul contractului de vânzare-cumpărare 

 

 

CONTRACT nr. __________ 

mun. Chişinău          ___.___.2021 

 

“_______________”, cu sediul în ________________, str._______________, ____, 

IDNO________________, denumită în continuare Furnizor, reprezentată de 

____________________,  care acţionează în baza _____________, pe de o parte, şi  

 

ÎS “Moldelectrica”, cu sediul în mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 78, IDNO 1002600004580, 

denumită în continuare Cumpărător, reprezentată de Directorul General dl. Ghennadi Dimov, 

care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte,  

 

denumite în continuare împreună Părţi şi 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 

şi puterii electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor efective de 

energie electrică în rețeaua electrică de transport al Cumpărătorului,  în perioada __.__.202_ 

– __.__.202_, în condițiile prevăzute în prezentul Contract și Anexele acestuia. 

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

conform condițiilor prezentului Contract şi a Anexelor acestuia. 

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

Furnizor în punctele de livrare conform Anexei nr.1 al Contractului, a energiei electrice în 

volumul şi puterea stabilite de condițiile prezentului Contract şi plata corelativă efectuată de 

către Cumpărător pentru energia electrică efectiv recepționată, potrivit condițiilor 

prezentului Contract. 

1.4. Condițiile tehnice de livrare și recepționare a energiei electrice sunt indicate în Anexa nr.2 

 

2. Cantitatea energiei electrice furnizate 

2.1. Perioadă de calcul constituie luna calendaristică în decursul căreia se efectuează furnizarea 

de energie electrică. 

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

și confirmată de către Cumpărător. 

2.3. Furnizorul, în baza informației prezentate de către Cumpărător, întocmește Actul de livrare-

recepționare a energiei electrice conform modelului indicat în Anexa nr.3. În baza Actului 

respectiv Furnizorul perfectează, separat pentru fiecare Sursă de energie, conturile finale de 

plată şi facturile fiscale. 

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

email şi în original Actul de livrare-recepționare a energiei electrice, conturile de plată 

indicată în pct. 2.3 al prezentului Contract. 

2.5. În decurs de 2 zile lucrătoare din data recepționării Actului de livrare-recepționare a energiei 

electrice indicat în pct. 2.4 al prezentului Contract, Cumpărătorul semnează şi transmite, prin 

poştă sau prin intermediul curierului un exemplar al Actului dat Furnizorului. 



 

3. Preţul şi costul energiei electrice 

3.1 Preţul unui kWh de energie electrică livrat de către Furnizor Cumpărătorului în conformitate 

cu prevederile prezentului Contract, este     . 

3.2 Costul energiei electrice furnizate în condiţiile prezentului Contract, care va constitui 

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

electrică efectiv livrate în perioada de calcul (conform pct. 1.4 al Anexei nr. 2) și preţul a 

unui kWh de energie electrică, stabilit conform pct.3.1. 

 

4. Ordinea de plată 

4.1 Ordinea de plată pentru energia electrică livrată în conformitate cu condiţiile prezentului 

Contract, sunt stabilite după cum urmează:  

  se stabilește în urma negocierilor între Părți   

4.2 În temeiul Actului de livrare-recepţionare a energiei electrice, și odată cu efectuarea 

decontărilor finale de către Cumpărător conform pct. 4.1., Furnizorul, va remite 

Cumpărătorului factura fiscală pentru cantitatea energiei electrice efectiv furnizată în perioada 

de calcul. 

4.3 Achitările pentru energia electrică, furnizată în perioada de calcul, în conformitate cu pct. 4.1. 

al prezentului Contract, se vor efectua prin transferul bancar al mijloacelor băneşti în contul 

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

MDL/(monedă coordonată în urma negocierilor între Părți)  stabilit de BNM pentru ziua în 

care au fost efectuate plăţile respective. 

4.4 Data realizării plăţii va fi considerată data creditării contului Furnizorului. 

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

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

4.6 Toate comisioanele bancare (cheltuielile) în banca Furnizorului le achită Furnizorul, iar în 

banca Cumpărătorului, Cumpărătorul. 

4.7 În eventualitatea întreruperii livrărilor de energie electrică în conformitate cu condiţiile 

prezentului Contract sau în cazul suspendării acestuia, Părţile vor efectua toate achitările 

reciproce pentru energia electrică furnizată în perioada de calcul în decurs de 5 zile din 

momentul întreruperii livrărilor. 

4.8 Toate obligaţiile financiare aferente prezentului Contract vor fi considerate executate numai 

după efectuarea tuturor achitărilor reciproce între Părţi şi semnării actului de verificare 

reciprocă. 

5. Justificarea datorită unui impediment (Forţă majoră) 

5.1 Neexecutarea obligaţiei de o parte contractuală în întregime sau în parte, este justificată dacă 

ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului şi dacă Părţii nu i se putea 

cere în mod rezonabil să evite sau să depăşeacă impedimentul ori consecinţele acestuia. 

5.2 În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe 

durata existenţei impedimentului. Totuşi, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării 

esenţiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o 

asemenea neexecutare. 

5.3 Partea contractuală care se află sub acţiunea impedimentului, are obligaţia de a înştiinţa partea 

opusă despre impedimente şi efectele lui asupra capacităţii de a executa, într-un termen 

rezonabil după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanţe, însă în orice caz în 

cel mult 10 zile calendaristice. 

5.4 Cu toate acestea, impedimentul nu eliberează partea contractuală de aşi îndeplini obligaţiunile 

contractuale în acea parte, în care aceasta este posibil în circumstanţele menţionate. 



5.5 În cazul în care impedimentul va continua să acţioneze mai mult de 90 de zile calendaristice 

consecutive, fiecare parte este în drept să ceară rezilierea prezentului Contract în mod 

unilateral. 

6. Obligaţiile şi răspunderea Părţilor 

6.1 În eventualitatea reţinerii plăților pentru energia electrică livrată, cu un termen ce depăşeşte 3 

(trei) zile calendaristice, Furnizorul este în drept să calculeze Cumpărătorului o penalitate în 

mărime de 0,01 % din suma neachitată pentru volumul efectiv livrat Cumpărătorului de către 

Furnizor în conformitate cu condiţiile prezentului Contract calculată pentru fiecare zi de 

întârziere a plăţii începînd cu a patra zi de întârziere a plăţii, iar Cumpărătorul este obligat să 

efectueze plata acestor penalităţi în temeiul unui cont de plată separat, transmis 

Cumpărătorului de către Furnizor prin fax sau poștă electronică (cu remiterea ulterioară a 

facturii respective de plată în original) în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul înaintării 

acestuia. 

6.2 Efectuarea plăţilor penalităţilor respective nu eliberează Cumpărătorul de plăţile curente 

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

6.3 Părţile se obligă  să depună maximă diligenţă pentru executarea  corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor decurgând 

din prezentul Contract,  Partea în culpă va recupera celelalte Părţi toate prejudiciile astfel 

cauzate. 

6.4 În eventualitatea modificării rechizitelor Părţilor, acestea îşi asumă obligaţia de a informa una 

pe alta despre acest fapt în decurs de 5 zile din momentul apariţiei la una dintre Părţi a 

informaţiei despre modificările respective şi de a perfecta Anexa respectivă la prezentul 

Contract. 

7. Soluţionarea litigiilor 

7.1 Toate controversele, divergenţele, pretenţiile în legătură cu prezentul Contract sau care pot 

apărea pe parcursul executării prezentului Contract vor fi soluţionate de Părţi pe calea 

negocierilor amiabile în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

7.2 În cazul în care Părţile nu vor ajunge la un comun acord atunci litigiul respectiv va fi supus 

examinării definitive de către instanţele judiciare competente ale Republicii Moldova. 

 

8. Condiţiile de întrerupere a livrărilor de energie electrică 

8.1 Livrarea energiei electrice conform prezentului Contract poate fi întreruptă sau micşorată, faţă 

de volumul, indicat în Cererea de furnizare şi graficul zilnic coordonat de consum în 

următoarele cazuri: 

a) Apariţia evenimentelor de forţă majoră. 

b) Prin acordul reciproc al ambelor Părţi. 

c) În cazul încălcării de către Cumpărător a termenilor şi condiţiilor de achitare, prevăzute în 

prezentul Contract. 

d) În eventualitatea micşorării sau întreruperii livrărilor de energie electrică de la sursa, 

indicată în Anexa nr.1. 

 

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

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

electrică. 

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

informeze Cumpărătorul, cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucrătoare, pînă la începerea limitării 

sau întreruperii furnizării energiei electrice. 

 



9. Alte dispoziţii 

9.1 Contractul, conţinutul lui, precum şi conţinutul tuturor anexelor sunt confidenţiale şi nu pot 

fi divulgate sau folosite de către Părţi fără acordul scris al celorlalte Părţi, cu excepţia: 

 Organului de ramură – Ministerul Economiei și Infrastructurii RM; 

 Agenției Proprietății Publice; 

 Organului de reglementare – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 

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

informaţia privind condiţiile prezentului Contract. În aceste cazuri, partea căreia i se va 

solicita dezvăluirea condiţiilor contractuale în temeiul legii, va înştiinţa Solicitantul despre 

confidenţialitatea informaţiei, şi totodată va informa cealaltă Parte contractantă despre 

dezvăluirea solicitată de un terţ. 

9.2 Nici una dintre Părţi nu are dreptul fără acordul în scris al celeilalte Părţi de a transmite 

părţilor terţe obligaţiile şi drepturile sale de executare a condiţiilor prezentului Contract. 

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

vor fi perfectate în scris şi semnate de reprezentanţii împuterniciţi ai ambelor Părţi. 

Originalul documentelor semnate, privind modificarea sau completarea Contractului se 

transmite celeilalte Părţi prin scrisoare recomandată, fax sau nemijlocit în timpul 

negocierilor reprezentanţilor ambelor Părţi. În acest caz primirea avizului prin fax reprezintă 

o confirmare pentru Partea care a primit acest aviz, a existenţei documentului semnat de 

Partea opusă cu condiţia prezentării obligatorii în termen de 2 (două) zile a documentului în 

original. 

9.4 Dacă data sau ultima zi a termenului de îndeplinire a oricărei proceduri, legate de 

îndeplinirea obligaţiilor 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. 

9.5 Contractul a fost încheiat în trei exemplare, în limbă de stat, câte un exemplar pentru fiecare 

Parte, un exemplar pentru ANRE care au aceeaşi forţă juridică. 

9.6 Prezentul Contract intră în vigoare în data de  01.04.2021 , după semnarea şi coordonarea 

acestuia de către ANRE şi va fi valabil până la data de   . .   (inclusiv), cu 

posibilitatea extinderii termenului contractilui prin acordul comun al Părților. 

9.7 Dacă ulterior încheierii prezentului Contract, apar modificări ale circumstanţelor 

condiţionate 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, 

inclusiv apariția modificărilor ce ține de modalitatea de echilibrare a energiei electrice 

(tehnologică sau comercială) între sistemele electroenergetice ale Republicii Moldova și 

Ucrainei atunci: 

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

reglementări normative. În cazul în care Părţile nu se vor conforma obligaţiei de ajustare a 

Contractului la noile reglementări, Contractul va înceta prin notificare scrisă expediată de 

către oricare din Părţi. 

  



 

9.7.2 Contractul va înceta automat, în cazul în care executarea acestuia este imposibilă ca urmare 

a intrării în vigoare a noilor reglementări normative şi/sau executarea Contractului este 

incompatibilă cu noile reglementări normative. 

 

10. Adresele juridice şi rechizitele părţilor 

 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

_______________________ Î.S. “Moldelectrica”  

__________________________________ 

IDNO  ______________________ 

Cod TVA ______________________ 

IBAN:  ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

MD-2012, mun. Chişinău, str.V.Alecsandri, 78 

IDNO: 1002600004580 

Cod TVA: 0203943 

IBAN: MD67EN000000222434279895 

BC ”Energbank” S.A. Filiala Centru Chişinău 

Cod BIC ENEGMD22895 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

_______________________ Î.S. “Moldelectrica” 

 

 

 

 

________________  

_______________________  

___________________ Ghennadi Dimov 

  

 

AVIZAT: 

 

ANRE 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

  



Anexa  nr. 1 

la Contractul nr. ___ din __________ 

 

 

Lista liniilor şi punctelor prin intermediul cărora Furnizorul  

va livra energie electrică Cumpărătorului 

 
 

Nr. Denumirea 
Tensiunea, 

kV 

Locul instalării punctului 

de măsurare 

Notă 

 
1     

2     

3     

     

     

     

 

 

 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

“_____________________” 

____________ 

___________    

Î.S. “Moldelectrica” 

Director General 

___________   Ghennadi Dimov 

 

 

  



Anexa  nr. 2 

la Contractul nr. ___ din __________ 

 

Condiţiile tehnice de livrare şi recepţionare a energiei electrice  

 

1.1. Furnizorul va livra Cumpărătorului energie și putere electrică de la  de indicat sursa . 

1.2. În cazul modificării surselor de furnizare a energiei electrice, Părțile vor semna un acord 

adițional la prezentul Contract fără modificarea altor condiții. 

1.3. 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. 

1.4. Perioada de calcul pentru furnizarea 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 în 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).  

1.5. Părţile au convenit să efectueze evidenţa energiei electrice furnizate, în condițiile 

prezentului Contract, conform CET. 

1.6. Cumpărătorul va expedia către Furnizor până la data de 21 a lunii premergătoare perioadei 

de calcul Cererea de furnizare a volumului necesar de energie electrică pentru perioada de 

calcul, cu indicarea graficului preliminar de consum, conform următoarei proceduri:  

1.6.1. Furnizorul, până la data de 25 a lunii premergătoare perioadei de calcul va confirma 

Cumpărătorului posibilitatea livrării energiei electrice. 

1.6.2. După recepționarea de la Furnizor a confirmării furnizării volumului de energie electrică 

solicitat, Cumpărătorul va prezenta în modul stabilit graficele zilnice de consum 

Furnizorului. 

1.6.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să modifice în mod unilateral graficele zilnice 

coordonate de consum. 

1.7. Părţile, în conformitate cu condițiile prezentului Contract, acceptă următoarea schemă de 

prezentare şi coordonare a pronosticului graficului zilnic de consum: 

1.7.1. Cumpărătorul prezintă până la ora 11:00 prin poşta electronică spre coordonare 

Furnizorului pronosticul graficului zilnic de consum pentru ziua livrării conform tabelului 

de mai jos. 
 

Ziua prezentării graficului Perioada livrării 

Luni Miercuri, Joi, Vineri 

Miercuri  Sâmbătă, Duminică, Luni, Marţi 

1.7.2. Până la ora 15:00 zilei premergătoare zilei livrării, Furnizorul coordonează graficul zilnic 

de consum şi îl transmite prin fax sau poşta electronică Cumpărătorului. Din acest moment 

graficul respectiv este considerat coordonat. 

  



 

1.7.3. 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. 

 

 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

“_____________________” 

____________ 

___________    

Î.S. “Moldelectrica” 

Director General 

___________   Ghennadi Dimov 

 

 

 

  



Anexa  nr. 3 

la Contractul nr. ___ din __________ 

 

Model 

 

Actul nr.___ 

de livrarea-recepţionarea energiei electrice 

 

„_______________”, denumită în continuare Furnizor, reprezentată de _____________, care 

activează în baza Statutului, pe de o parte, şi 

 
Î.S. “Moldelectrica”, denumită în continuare Cumpărător, reprezentată de dl Ghennadi Dimov, 

Director General, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte,  

 

au încheiat prezenta Anexă la Contractul nr. _________ din _______________ (în continuare - 

Contract), conform pct. 2.3 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, Părţile se vor conduce de dispoziţiile 

Contractului.  

3. Anexa a fost perfectată în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru 

fiecare Parte.  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR: 

 

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR: 

“_____________________” 

____________ 

___________    

Î.S. “Moldelectrica” 

Director General 

___________   Ghennadi Dimov 

 


