
Anexa nr.1 

la Regulile pieței energiei electrice  

aprobate prin Hotărârea ANRE  

nr. 283/2020 din 7 august 2020 

 

 

PROCEDURA DE PROCURARE A ENERGIEI ELECTRICE 

 

Secțiunea 1 

Termeni și condiții generale 
1. Procedura de procurare a energiei electrice (denumităîn continuare procedura) 

definește termenele, condițiile și modul de achiziție a energiei electrice de către furnizorii serviciului 

universal, furnizorii de ultimă opțiune și operatorii sistemelor de transport și de distribuție a energiei 

electrice. 

2. Achiziția de energie electrică se efectuează printr-un proces de licitație competitiv, 

respectând principiile transparenței și nediscriminării.  

3. Procesul de achiziții se desfășoară cel puțin o dată pe an pentru contracte de vânzare-

cumpărare a energiei electrice pentru un an calendaristic sau 12 luni consecutive, cu posibilitatea de a 

contracta energie electricăși pentru perioade mai scurte de timp (trimestrial, lunar, săptămânal, sau o 

perioadă determinată conform caietului de sarcini). 

4. Titularii de licențe vor tinde să utilizeze sisteme și platforme electronice în procesul de 

desfășurare a licitațiilor.  

5. Se recomandă utilizarea prezentei proceduri în procesul de achiziție de energie 

electrică de către toți furnizorii de energie electrică. 

6. În scopul prezentei proceduri, se aplică următoarele definiții: 

Caietul de sarcini - specificația detaliată a cerințelor necesare de îndeplinit pentru a putea 

furniza energie electrică, precum și cerințele organizatorice ce țin de licitație, care este pusă la 

dispoziția participanților care au fost calificați pentru participarea la licitație conform prezentei 

proceduri.  

Cumpărător- un furnizor al serviciului universal, furnizor de ultimă opțiune sau un operator de 

sistem, care efectuează achiziția energiei electrice în conformitate cu prezenta procedură;  

Vânzător- un participant al pieței energiei electrice sau o persoanăjuridicădin alte țări, care 

participă la o procedura de achiziție a energiei electrice organizată de Cumpărător.  

7. În cazul în care dispozițiile individuale ale procedurii devin nule sau caduce în 

totalitate sau parțial, acest lucru nu afecteazădispozițiile rămase.  

8. Procesul de achiziție a energiei electrice este realizat prin licitații organizate în 

conformitate cu necesitățile de energie electrică ale Cumpărătorului. 

9. Cumpărătorul organizeazălicitații pentru achiziția de energie electrică (în continuare: 

licitație), în cadrul cărora sunt colectate oferte pentru vânzarea de energie electrică. 

10. Modalitatea de desfășurare a licitației este specificatăîn caietul de sarcini. 

11. În conformitate cu prevederile prezentei proceduri, Cumpărătorul trebuie să selecteze 

unul sau mai mulți ofertanți, cu care va semna Contractul pentru vânzarea-cumpărarea de energie 

electrică. 

Secțiunea 2 

Criterii și documentele solicitate pentru  

întocmirea listei de furnizori precalificați 

12. Participarea la licitație este deschisă tuturor părților interesate, care au îndeplinit 

cerințele prezentei secțiuni. Părțile interesate care îndeplinesc cerințele prezentei secțiuni cu cel puțin 

5 zile înainte de lansarea unui proces de licitație sunt eligibile să participe la licitație. 

13. Cumpărătorul anunțăîn mod public pe pagina sa web oficială, părțile interesate să 

depună dosarele pentru a fi incluși în lista de furnizori precalificațide energie electrică. După 

necesitate, Cumpărătorul poate expedia părților interesatescrisori de invitație de participare la 

licitație.  



14. In anunț Cumpărătorul va informa părțile interesate despre criteriile aplicate și va face 

publice criteriile de calificare pentru includerea în lista furnizorilor precalificați. 

15. Informația necesară a fi prezentată de către părțile interesate pentru a fi incluseîn lista 

furnizorilor precalificați conține formularele incluse în Anexa 1, precum și, fără a se limita: 

• Copia deciziei de înregistrare; 

• Copia certificatului de atribuire a codului fiscal; 

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

• Dovada experienței în furnizarea energiei electrice - 24 luni de experiență în calitate de 

solicitant individual sau ca parte a unui grup de companii din domeniul energiei electrice cu o 

experiență de cel puțin 60 de luni;  

• Dovada lipsei datoriilor pentru anul precedent la plata impozitelor și contribuțiilor în 

conformitate cu prevederile legale ale țării unde este înregistrată partea interesată; 

• Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani; 

• Declarație precum căpartea interesată nu este în procedurăde faliment sau în proces de 

lichidare și/sau și-a suspendat activitatea economică. 

în cazul întreprinderilor electroenergetice din Republica Moldova – copia contractului de echilibrare 

semnat cu OST. 

16. Părțile interesate trebuie să transmită solicitările de calificare în calitate de furnizor 

precalificat prin scrisoare recomandată, personal sau la adresa electronică specificată de Cumpărător.  

17. Documentele furnizate de părțile interesate trebuie să fie prezentate în original sau în 

copii autentificate prin semnătura administratorului persoanei juridice, ori ca copii legalizate notarial.  

18. Furnizorii care au prezentat solicitări completate în mod corespunzător șiîndeplinesc 

criteriile de calificare sunt incluși în lista furnizorilor precalificați.  

19. În cazul unei solicitări incomplete, Cumpărătorul informeazăpartea interesatăprin e-

mail despre faptul, că solicitarea este incompletăși despre informațiile care lipsesc. Partea 

interesatătransmite informațiile lipse sau dovezi suplimentare pentru a putea fi inclus în lista 

furnizorilor precalificați. 

20. Cumpărătorul notifică solicitantul privind includerea în lista furnizorilor precalificați. 

21. Pe baza criteriilor de calificare, fiecare Cumpărător elaborează o listă proprie de 

furnizori precalificați. Criteriile din această secțiune sunt cumulative. Nici o parte interesată nu poate 

trece la următoarele etape ale procedurii de achiziție a energiei electrice decât dacă este inclusăîn lista 

furnizorilor precalificați. 

22. Cumpărătorul trebuie să păstreze și să plaseze pe pagina sa web oficialălista 

furnizorilorprecalificați pentru participarea la licitațiile de procurare a energiei electrice în 

conformitate cu prezenta procedură. Procesul de calificare la licitații este realizat continuu.În acest 

scop Cumpărătorul va păstra permanent pe pagina sa web oficială criteriile de calificare pentru 

includerea în lista furnizorilor calificați. 

23. Eligibilitatea participanților la licitație este valabilă pentru toate licitațiile ulterioare.  

24. În scopul actualizării documentației de înregistrare, Cumpărătorul poate solicita 

actualizarea documentelor care au servit temei pentru calificare în calitate de participant la licitații, 

modificând lista participanților la licitație în baza informațiilor oferite. Cumpărătorul este în drept sa 

revizuiască periodic la necesitate lista furnizorilor precalificați, prin excluderea acelor care după 

părerea sa nu mai corespund criteriilor de calificare și/sau nu prezintă garanții suficiente ori dovezi de 

experiență/calificare necesară pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor sale, informând furnizorul 

despre acest fapt.  

 

Secțiunea 3 

Obiectul licitației 
25. Obiectul licitației poate fi orice produs din lista de mai jos: 

1) Produse anuale:  

a) Sarcină de bază: ___ MW pentru perioada Y (unde Y reprezintăun an calendaristic sau 

12 luni consecutive). 



Sarcina de bază este un produs energetic standardizat cu bandă pentru livrarea fizică a energiei 

electrice, a cărui furnizare începe în prima zi din prima lună a perioadei Y la ora 00.00 și se încheiеîn 

ultima zi din ultima lună a perioadei Y la orele 24:00. 

b) Sarcină de zi: ___ MW pentru perioada Y (puterea maximă). 

Sarcină de zi este un profil specific zilnic al produsului energetic pentru livrarea fizică a 

energiei electrice, a cărui livrare începe de la ora [07.00] h până la orele [22.00] h din fiecare zi 

calendaristică a perioadei (Y), cu excepția zilelor nelucrătoare. 

c) Sarcină de noapte: ___ MW (puterea maximă). 

Sarcina de noapte este un profil specific zilnic al produsului energetic pentru livrarea fizică a 

energiei electrice, a cărui livrare începe de la orele [00.00] h până la orele [07.00] h și de la orele 

[22.00] h până la orele [00.00] h în fiecare zi calendaristicăa perioadei (Y), cu excepția zilelor 

nelucrătoare. În zilele nelucrătoare, profilul este cel al unui produs de bază; 

2) Produse trimestriale: se definesc la fel ca și produsele anuale, singura diferență fiind 

că perioada de livrare începe în prima zi a unui trimestru, în timp ce sfârșitul livrării este ultima zi a 

unui trimestru, inclusiv; 

3) Produse lunare: se definesc la fel ca și produsele anuale, singura diferență fiind că 

perioada de livrare începe în prima zi a unei luni calendaristice, în timp ce sfârșitul livrării esteultima 

zi a unei luni calendaristice, inclusiv; 

4)  Produse săptămânale: se definesc la fel ca produsele anuale, singura diferență fiind 

căînceperea livrării va fi ziua de luni, în timp ce sfârșitul livrării va fi ziua de duminică (inclusiv) a 

unei săptămâni;  

5) Alte produse personalizate ca schițe din Caietul de sarcini (6 luni, trimestru, etc.). 

Secțiunea 4 

Licitațiile pentru achiziționarea energiei electrice 

26. Cumpărătorul determină calendarul licitației, tipul produsului, perioada de livrare, 

cantitățile de energie electrică, profilul sarcinii pe care intenționează să le contracteze în cadrul unei 

licitații elaborând Caietul de sarcini, cu luarea în considerare a cerințelor prezentei proceduri. 

27. Licitația poate fi organizată simultan pentru mai multe tipuri de produs. În acest caz 

Participanții la licitație fac oferte separate pentru fiecare produs. 

28. În caz de organizare a licitațiilor electronice participanții la licitație trebuie să aibă o 

adresă de e-mail oficială activă. În cazul,în care în procesul de desfășurare a licitațiilor se utilizeză o 

platformă  electronică de achiziții, Cumpărătorul trebuie să asigure testarea accesului înainte de 

utilizarea efectivă. 

29. Cumpărătorul publică caietul de sarcini pe pagina web oficială cu cel puțin 15 zile 

lucrătoare înainte de data limită de depunerea a ofertelor pentru produsele pe termen mai mare decât 

perioada lunară, și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunerea a ofertelor pentru 

produsele lunare sau pe termen mai scurt. Caietul de sarcini al licitației conține cel puțin următoarele: 

 Modalitatea desfășurării licitației; 

 Specificația produsului sau produselor (tip, profil, cantitate, perioadă de livrare etc.); 

 Datele și calendarul licitației, inclusiv procedurile de testare, dacă este relevant; 

 Detaliile aferente prețului ofertatși moneda, dacă este relevant (de exemplu: prețul maxim); 

 Detalii despre garanții financiare, dacă sunt aplicate; 

 Persoana (persoanele) de contact a Cumpărătorului; 

 Informația, necesară a fi prezentatăîn oferte, inclusiv modul de asigurare a surselor de energie 

electrică (din centrale electrice proprii, prin achiziții pe piața energiei electrice, prin import cu 

indicarea țarii de origine); 

 Modelul contractului de vânzare-cumpărare; 

 Criteriile de calificare.  

 Regulile și criteriile de evaluare a produselor. 

291. Cumpărătorul poate să includă în caietul de sarcini cerințe privind următoarele informații, 

fără a se limita la: 



• Capacitatea alocată pe perioada contractului pentru interconexiunile respective, în cazul 

importatorilor de energie electrică; 

• Criterii tehnice: Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din piață, 

import (din ce țară), altele); 

• Dovada disponibilității puterii și cantității suficiente de energie electrică; 

• Dovada deținerii volumului suficient de combustibil pe perioada contractului, precum și lipsa 

datoriilor față de furnizorii de combustibil, în cazul producătorilor care procesează combustibil pentru 

a produce energie electrică. 

30. Caietul de sarcini poate include cerințe legate de garanții financiare pentru executarea 

contractului. 

31. În cazul licitației pentru mai multe produse Caietul de sarcini trebuie să conțină 

prevederi pentru fiecare produs. 

32. Pentru toate produsele, cantitatea poate fi definită ca: 

 fixă - de ex. produs de bază 10 MW,  

 flexibil - în cazul în care cantitatea achiziționată este flexibilă, cantitatea minimă, precum și 

dimensiunea pasului, sunt definite în Caietul de sarcini.  

 fără cantitate - Cumpărătorul poate testa piața fără a introduce o cantitate fixăîn Caietul de 

sarcini, ci mai degrabă să definească că dorește să cumpere un anumit profil (bază, vârf sau semivârf 

pentru o anumită perioadă). Aceasta este o invitație pentru participanții la licitație pentru a trimite 

perechi de cantitate și preț.  

33. Cumpărătorul publică Caietul de sarcini pe pagina web oficialăși îl transmite împreună 

cu invitația de a participa la licitația specifică furnizorilor precalificați. 

331. În cazul licitațiilor pentru produse mai mari de o lună, calendarul licitației se alcătuiește 

astfel încât termenul limită de recepționare a ofertelor să fie cu cel puțin 30 de zile anterior expirării 

contractelor existente de procurare a energiei electrice. 

34. În toate licitațiile, participanții la licitație pot depune până la 3 oferte, independente 

una de cealaltă, pentru fiecare produs, cu excepția cazurilor licitațiilor fără cantitate, pentru care 

participantul la licitație poate să trimită până la 5 oferte, independente, pentru fiecare produs. 

35. Cumpărătorul poate include în Caietul de sarcini un prețmaxim pentru fiecare produs, 

ceea ce implică faptul că, la o anumită licitație, Cumpărătorul este dispus să plătească pentru 

electricitate până la plafonul respectiv.  

36. Ofertele individuale depuse de participanții la licitație ar trebui să includă referințe 

specifice în cazul,în care cantitatea din ofertă nu este divizibilă. În caz contrar se consideră că 

cantitatea din ofertă este divizibilă. În cazul când furnizorul precalificat depune o singură ofertă 

pentru cel puțin 50% din totalul cantității de energie electrică, oferta acestuia se consideră divizibilă, 

cumpărătorul având dreptul să accepte parțial oferta furnizorului precalificat respectiv. 

37. Participanții la licitație își pot depune oferteleîncepând cu data și ora de deschidere a 

perioadei de licitare și până la data și ora de închidere a acesteia stabilite în caietul de sarcini. 

38. În perioada de licitare participanții își pot actualiza oferta depusă anterior. Doar ultima 

ofertă depusă va fi considerată finalăși luatăîn considerare de către Cumpărător la stabilirea 

câștigătorilor. 

39. Ofertele pentru fiecare produs vor include cantitatea fixă ofertată sau profilul ofertat, 

în MW și prețul în monedă națională (sau valută, specificatăîn caietul de sarcini)/MWh rotunjită până 

la 2 zecimale.  

40. Cumpărătorul poate prelungi termenul limită de depunere a ofertelor, în cazul în care 

există probleme tehnice, există o solicitare în acest sens din partea furnizorilor precalificați sau în 

cazul în care consideră că poate obține un preț mai bun. Prelungirea termenului limită de depunere a 

ofertelor poate fi realizată cu condiția respectării termenului stabilit la pct. 331. 

41. Cumpărătorul anulează licitația, dacă: 

1) nu au fost depuse oferte; 

2) după expirarea perioadei de depunere a ofertelor au depus oferte mai puțin de trei 

furnizori precalificați pentru fiecare produs individual; 



3) au fost depuse numai oferte care: 

a) sunt inacceptabile sau neconforme; 

b) sunt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor; 

c) nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în Caietul de 

sarcini; 

4) prețurile oferite depășesc prețul maxim specificat de Cumpărător în Caietul de sarcini; 

5) în cazul în care Cumpărătorul consideră că scopul licitației nu a fost atins.  

42. În cazul în care licitația este anulată, Cumpărătorul va organiza licitație repetată. 

Termenele pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației organizate repetat pot fi reduse de către 

Cumpărător. 

43. În cadrul licitației repetate desfășurate pentru produse cu termen mai mare de trei luni 

cumpărătorul poate selecta câștigătorul dacă au fost depuse oferte de către cel puțin 2 participanți, cu 

excepția licitațiilor repetate organizate de operatorul de sistem, caz în care se admite selectarea 

învingătorului având o singură ofertă. 

44. În niciun fel Cumpărătorul nu poate dezvălui informații din ofertele depuse oricărei 

alte părți în timpul procesului de licitație.  

45. Cumpărătorul nu înregistrează ofertele depuse după expirarea perioadei de depunere a 

ofertelor. 

46. Cumpărătorul înregistrează doar ofertele depuse de furnizorii incluși în lista 

furnizorilor precalificați. 

Secțiunea 5 

Determinarea câștigătorilor și publicarea  

rezultatelor licitației 

47. După închiderea perioadei de depunere a ofertelor, Cumpărătorul verificădacă ofertele 

depuse îndeplinesc cerințele stabilite în caietul de sarcini și în prezenta procedurăși le validează.  

48. Toate ofertele valide vor fi înscrise în registrul ofertelor. Ordinea ofertelor din 

registrulofertelorse stabilește în funcție de criteriul „prețul cel mai mic” pe o perioadă de livrare 

specifică. În cazul în care există mai multe oferte cu același preț, va avea prioritate oferta depusă mai 

devreme. 

49. Toate ofertele valide înscrise în registrul ofertelorsunt considerate valabile până la 

semnarea Contractului cu participanții selectați. 

50. Ofertele valabile vor fi luate în considerare la evaluarea rezultatelor. Informațiile din 

ofertele valabile vor fi transferate în formular agregat și selectat câștigătorul (câștigătorii).  

51. În procesul de selectare din ofertele depuse de un participant,pot fi selectate toate, 

unele sau niciuna în conformitate cu criteriile de selectare. 

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

exprimate în monedă națională/MWh pentru fiecare produs individual și perioada de livrare. La 

calcularea prețului omogenizat se ia în considerație 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. 

521.  Orice corecție care poate fi aplicată la ofertele depuse se comunică participanților la 

licitație cel târziu înainte de demararea înainte de demararea rundei de negocieri deschise. 

53. În situația în care oferta cu cel mai mic preț garantează doar acoperirea parțială (<100 

%) a cererii de energie a Cumpărătorului (din cauze tehnice sau de altă natură obiectivă), acesta 

acceptă (în ordine crescătoare) și următoarea ofertă pentru completarea a 100% din cantitatea de 

energie electrică licitată. 

54. Prețul ofertat de participantul la licitație inclus în oferta câștigătoare este prețul la care 

urmează a fi livrată energia electrică. 



55. În termen de două zile lucrătoare din momentul stabilirii câștigătorului, Cumpărătorul 

notifică rezultatele oficiale ale licitației participanților la licitație și Agenției. Notificarea va conține 

rezultatele, prețul (prețurile) și cantitățile contractate pentru fiecare licitație de produs. 

56. În urma rezultatelor licitației, Cumpărătorul trimite o notificare fiecărui câștigător, la 

care anexează Contractul completat și semnat scanat, care trebuie semnat de câștigător pentru 

cantitatea de energie electrică/prețul respectiv.  

57. Copia scanată a Contractului de vânzare-cumpărare, contrasemnată de câștigătorul 

licitației trebuie trimisă Cumpărătorului în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea Contractului de 

către câștigătorul licitației.  

58. În cazul în care Contractul nu este semnat de câștigător, Cumpărătorul poate recalcula 

rezultatul excluzând ofertele câștigătorului care nu a semnat Contractul sau, dacă este nevoie, 

săorganizeze o licitație pentru o perioadă mai scurtă (lunară, săptămânală, etc.), desfășuratăîn termeni 

restrânși. 

59. Odată ce Contractul contrasemnat este transmis Cumpărătorului și confirmat de 

Cumpărător, Contractul devine obligatoriu pentru ambele părți.  

60.  Cumpărătorul publică rezultatele licitației pe pagina web oficială dupăîncheierea 

licitației, specificând:  

 cantitatea contractatăde energie electrică; 

 prețul mediu. 

61. Orice clarificare solicitată de un participant la licitație (înainte și în timpul licitației) 

trebuie să fie transmis tuturor participanților la licitație în același timp. 

Secțiunea 6 

Prevederi speciale 

62. Cumpărătorul efectueazăîntregul proces al licitației și se asigură că procesul se 

desfășoarăîn conformitate cu prezenta procedurăși cu cerințele legale aplicabile.  

621. Fiecare reprezentant al participanților sau invitat la licitație urmează obligatoriu să semneze 

o declarație de confidențialitate privind informațiile sensibile obținute în cadrul procedurilor de 

licitație, care nu pot fi divulgate fără acordul expres al Cumpărătorului. 

63. Cumpărătorul are dreptul de a anula licitația în orice moment până la expirarea 

termenului de depunere a ofertelor dacă considerăcă scopul licitației nu poate fi atins. Cumpărătorul 

notifică Agenția despre anularea licitației cu descrierea factorilor care au determinat necesitatea de a 

anula licitația.  

64. Cumpărătorul nu poate fi răspunzător pentru daune directe sau indirecte rezultate din:  

 incapacitatea unui participant la licitație de a participa la licitație; 

 depunerea cu întârziere a unei oferte; 

 eroarea unui participant la licitație în oferta depusă; 

 anularea licitației. 

65. Orice comportament al participantului la licitație care are ca scop sau efect interferența 

în procesul de licitație sau influență inadmisibilă asupra rezultatului acesteia, este considerat o 

încălcare gravă a prezentei proceduri, care rezultăîn eliminarea participantului la licitație și anularea 

ofertele deja acceptate ale acestui participant la licitație.  

66. În cazul eliminării repetate a participantului de la una sau mai multe licitații organizate 

de Cumpărător, ultimul poate decide să elimine participantul la licitație și din viitoarele licitații, 

excluzând participantul din lista furnizorilor precalificați. Cumpărătorul trebuie să informeze cât mai 

curând posibil participantul la licitație cu privire la aceste măsuri. 

67. În cazurile de la pct. 66, Cumpărătorul informeazădespre astfel de 

evenimenteAgențiaîn termen de 3 zile lucrătoare, cu o precizare detaliată a motivelor acesteia.  

68. Toate documentele legate de licitație (fizice sau electronice), schimburi de informații 

și date etc. trebuie să fie păstrate de cumpărător și furnizor timp de 5 ani după licitație. 

69. La cererea Agenției, Cumpărătorul va prezenta Agenției toate materialele legate de 

licitație, inclusiv schimburile de informații cu participanții la piață. 



70. Dacă licitațiile pentru anumite produse nu au reușit și o altă licitație nu poate fi 

efectuată din cauza restricțiilor de timp sau de securitate a aprovizionării, Cumpărătorul organizează 

licitațiile pentru produse pe termen mai scurt. 

71. Până la lansarea PZU și PPZ, dacă o licitație pentru un produs lunar sau săptămânal nu 

reușește și o altă licitație nu poate fi efectuată din cauza restricțiilor de timp sau de securitate a 

aprovizionării, se folosește o negociere directă cu potențiali furnizori, în afara domeniului de aplicare 

a prezentei proceduri. 

72. Lista participanților care pot să asiste în cadrul procedurii de licitație trebuie să fie 

cunoscută cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea licitației. 

73. La rundele de negocieri deschise pot participa doar furnizorii precalificați care sunt angajați 

în procesul de negociere. 

 


