CONTRACT Nr. _______
mun. Chişinău

_________

„ENERGOCOM” S.A., denumită în continuare „Furnizor”, cu sediul în mun. Chişinău,
str. V. Alecsandri, 78, reprezentată de dl _____________ Directorul General , care acţionează în
baza Statutului, pe de o parte, şi
_____________________, denumită în continuare «Cumpărător», reprezentată de
dl. ___________________, Director General, 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 necesităţilor sale de consum, precum şi a energiei
electrice produse din surse regenerabile şi de centralele electrice de termoficare urbane, în perioada
şi condiţiile prevăzute de textul prezentului Contract, în modul următor:
1.2. Cumpărătorul se obligă să recepţioneze şi să plătească energia şi puterea electrică
achiziţionată conform condiţiilor prezentului Contract şi a Anexelor acestuia.
1.3. Obligaţiile Părţilor se vor considera îndeplinite numai după livrarea efectivă de către
Furnizor la locul de livrare indicat în pct.1.4 al Contractului, a energiei electrice în volumul şi
puterea stabilite potrivit condiţiilor prezentului Contract şi plata corelativă efectuată de către
Cumpărător pentru energia electrică efectiv recepţionată, potrivit condiţiilor prezentului Contract.
1.4. Locul livrării energiei electrice îl reprezintă punctele de evidenţă a energiei electrice,
instalate la consumator.
2. CONDIŢIILE TEHNICE DE LIVRARE ŞI
RECEPŢIONARE A ENERGIEI ELECTRICE
2.1. 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.
2.2. Perioada de calcul pentru livrarea 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).
Părţile, în condițiile prezentului Contract, au convenit să efectueze evidenţa energiei electrice
furnizate conform CET.
2.3. Cumpărătorul prezintă Furnizorului, cel târziu până la data de 20 a lunii premergătoare
celei de calcul, Cererea lunară de livrare, prin care se concretizează volumul pronosticat a energiei
electrice ce va fi procurată în perioada de calcul și pronosticul graficelor zilnice de consum pentru
perioada respectivă de calcul.
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2.3.1. Furnizorul, până la data de 25 a lunii premergătoare perioadei de calcul va confirma
Cumpărătorului şi ORTS, după coordonarea volumului de energie electrică de către contractantul
acestuia, posibilitatea livrării energiei electrice.
2.3.2. Livrarea se efectuează în conformitate cu graficele zilnice de consum, coordonate între
Furnizor, Cumpărător şi ORTS.
2.3.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să modifice în mod unilateral graficele zilnice
coordonate de consum.
2.4. Părţile, în conformitate cu condiţiile prezentului Contract, acceptă următoarea schemă de
prezentare şi coordonare a pronosticului graficului zilnic de consum:
2.4.1. Cumpărătorul prezintă până la ora 10:00 prin fax sau poşta electronică spre coordonare
Furnizorului şi ORTS 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
2.4.2. ORTS coordonează posibilităţile tehnice de livrare a graficului prezentat. 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.
2.4.3.Cumpărătorul are dreptul să corecteze, prezentând până la ora 9:00 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.

3. CANTITATEA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE
3.1. Perioadă de calcul constituie luna calendaristică în decursul căreia se efectuează livrarea
de energie electrică.
3.2. Cantitatea de energie electrică efectiv livrată în conformitate cu condițiile prezentului
Contract va fi calculata astfel:
3.2.1. Cantitatea energiei electrice efectiv livrată în perioada de calcul din sursele externe
conform prezentului Contract, va fi determinată de către ORTS.
3.2.2. Cantitatea energiei electrice livrate în perioada de calcul din surse regenerabile şi de la
centralele electrice de termoficare urbane se determină de către operatorii de sistem ORTS și ORD,
conform indicaţiilor echipamentului de măsurare a energiei electrice instalate la Producătorii,
centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de transport sau de distribuţie şi se
repartizează de către Furnizorul Central conform cotei părţi de procurare, aprobată prin Hotărârea
ANRE.
3.3. Furnizorul, în baza informaţiei prezentată de către ORTS și Furnizorul Central
perfectează Actul de livrare-recepţionare, conturile de plată şi factura de expediţie. Actul de livrare
– recepţionare a energiei electrice, se întocmeşte conform modelului indicat în Anexa nr.5, care este
parte integrantă a prezentului Contract.
3.4. Până la data de 10 a lunii următoare celei de calcul Furnizorul remite Cumpărătorului
prin fax şi în original Actul de livrare - recepţionare a energiei electrice coordonat cu ORTS,
conturile de plată şi factura de expediţie indicată în pct. 3.3 al prezentului Contract.
3.5. În decurs de o zi lucrătoare din data recepţionării Actului de livrare – recepţionare a
energiei electrice indicat în pct. 3.4 al prezentului Contract, Cumpărătorul semnează şi transmite,
prin poştă sau prin intermediul curierului, câte un exemplar al Actului dat Furnizorului și ORTS.
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4. PREŢUL ŞI COSTUL ENERGIEI ELECTRICE
4.1. Preţul unui kWh de energie electrică livrat de către Furnizor Cumpărătorului în
conformitate cu prevederile prezentului Contract, este indicat în Anexa____
4.2. Costul energiei electrice furnizate în condiţiile prezentului Contract, care va constitui
obligaţia de plată a Cumpărătorului, se determină ca produsul dintre preţul unui kWh de energie
electrică stabilit conform Anexei nr.____ şi cantitățile respective a energiei electrice efectiv livrate
în perioada de calcul (conform pct. 3.2 al prezentului Contract) de către Furnizor Cumpărătorului.
5. ORDINEA DE PLATĂ
5.1. Ordinea de plată pentru energia electrică livrată în conformitate cu condiţiile prezentului
Contract, din sursele externe și sursele interne sunt stabilite în Anexa nr____:
5.2. În temeiul Actului de livrare - recepţionare a energiei electrice, Furnizorul, până la data
de ___ a lunii următoare celei de calcul, remite Cumpărătorului factura de expediţie pentru
cantitatea energiei electrice efectiv furnizate în perioada de calcul.
5.3.Data realizării plăţii va fi considerată data debitării contului Cumpărătorului.
5.4. Suma totală transferată în contul de decontare al Furnizorului e necesar să coincidă cu
suma indicată în factura de expediţie emisă de Furnizor şi acceptată de Cumpărător .
5.5. Toate comisioanele bancare (cheltuielile) în banca Furnizorului le achită Furnizorul, iar
în banca Cumpărătorului, Cumpărătorul.
5.6. În eventualitatea în care suma plăţilor efectuate în avans de către Cumpărător, în
conformitate cu prevederile pct. 5.1, ale prezentului Contract pentru energia electrică furnizată în
perioada de calcul depăşeşte suma reflectată în Factura de expediţie, suma supraplăţii va trece în
contul viitoarelor plăţi pentru energia electrică furnizată, sau la solicitarea în formă scrisă a
Cumpărătorului suma respectivă va fi transferată pe contul de decontare al Cumpărătorului.
Furnizorul va efectua restituirea supraplăţii în timp de ___ zile bancare din momentul recepţionării
solicitării respective a Cumpărătorului. Suma supraplăţii este reflectată de către Furnizor în
următoarele conturi de plată.
5.7. 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 ___ zile din momentul
întreruperii livrărilor.
5.8. Toate obligaţiile financiare aferente prezentului Contract vor fi considerate executate
numai după efectuarea tuturor achitărilor reciproce între Părţi şi semnării actului de verificare
reciprocă.

6. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una din Părţi nu va purta răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor sale conform prezentului Contract, dacă aceasta se datorează
survenirii circumstanţelor de forţă majoră (acţiuni de forţă majoră ce nu depind de voinţa Părţilor),
adică: război, acţiuni militare, blocade, embargo, alte sancţiuni internaţionale, adoptarea de către
autorităţile publice ale ţărilor în care îşi au sediu Părţile a unor acte, care împiedică îndeplinirea de
către Părţi a obligaţiilor sale contractuale, incendii, inundaţii, alte calamităţi naturale şi evenimente
naturale temporare. Părţile sunt eliberate de îndeplinirea obligaţiunilor contractuale pe perioada
acţiunii evenimentelor în cauză.
6.2. În cazul când acţiunea evenimentelor menţionate influenţează asupra termenului de
îndeplinire a obligaţiilor uneia din Părţi, atunci termenul, stabilit în Contract, se prelungeşte pe o
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perioadă proporţională cu acţiunea evenimentului respectiv, dar nu mai mult de ___ luni
calendaristice.
6.3. Partea pentru care a survenit evenimentele de forţă majoră, este obligată în termen de
____ zile de la momentul apariţiei acestora, să notifice în formă scrisă Partea opusă despre
existenţa evenimentelor menţionate şi despre termenul probabil de acţiune sau încetare a lor.
6.4. Omisiunea de a notifica sau notificarea întârziată lipseşte Partea respectivă de dreptul de
a invoca oricare din evenimentele enumerate mai sus, prin care ar fi eliberată de răspundere pentru
neîndeplinirea obligaţiilor prezentului Contract.
6.5. Faptele enumerate în notificare trebuie să fie confirmate în scris de către Camera de
Comerţ şi Industrie sau de alt organ competent al ţării, în care s-au produs evenimentele de forţă
majoră.
6.6. În cazul când acţiunea evenimentelor indicate durează mai mult de ______ de zile,
Părţile trebuie să ia o decizie privitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, semnând în acest sens
un acord adiţional.
6.7. Dacă Părţile nu vor cădea de acord asupra unei decizii privind îndeplinirea obligaţiilor
contractuale, fiecare Parte este în drept să renunţe la îndeplinirea ulterioară a acestora, în acest caz
nici una din Părţi nu va avea obligaţia de a indemniza celeilalte Părţi daune, în legătură cu
renunţarea.

7. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
7.1. În eventualitatea reţinerii plăților pentru energia electrică livrată, cu un termen ce
depăşeşte _____ zile calendaristice, Furnizorul este în drept să calculeze Cumpărătorului o
penalitate în mărime de ______% din suma neachitată pentru volumul efectiv livrat Cumpărătorului
de către Furnizor în conformitate cu condiţiile prezentului Contract, 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 _____ zile lucrătoare din momentul înaintării acestuia.
7.2. Efectuarea plăţilor penalităţilor respective nu eliberează Cumpărătorul de plăţile curente
pentru livrarea de energie electrică în conformitate cu condiţiile prezentului Contract.
7.3. În eventualitatea în care Cumpărătorul va încălca graficul zilnic de consum fixat în
ordinea stabilită, iar această deviere va prezenta mai mult de ± ____% din totalul volumului
coordonat pentru luna respectivă, Furnizorul are dreptul, iar Cumpărătorul recunoaște dreptul
Furnizorului de a înainta Cumpărătorului spre plată o penalitate în mărime de ____% de la costul
volumului energiei electrice care a depășit ± ____% de la totalul volumului coordonat spre livrare
în luna de calcul. Achitarea se efectuează în baza facturilor de plată înaintate de către Furnizor în
decurs de ____ zile bancare din momentul recepționării lor.
7.4. 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.
7.5. În eventualitatea modificării rechizitelor Părţilor, acestea îşi asumă obligaţia de a informa
una pe alta despre acest fapt în decurs de ____zile din momentul apariţiei la una dintre Părţi a
informaţiei despre modificările respective şi de a perfecta Anexa respectivă la prezentul Contract.
8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. 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.
8.2. 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.
4

9. CONDIŢIILE DE ÎNTRERUPERE A LIVRĂRILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ
9.1. Livrarea energiei electrice conform prezentului Contract poate fi întreruptă sau micşorată,
faţă de volumul, indicat în Cererea de livrare şi graficul zilnic coordonat de consum, cu înştiinţarea
concomitentă a ORTS şi ORD în următoarele cazuri:
a) Apariţia evenimentelor de forţă majoră.
b) Prin acordul reciproc al ambelor Părţi.
c) În cazul funcţionării separate a sistemelor electroenergetice al Ucrainei şi Republicii
Moldova.
d) În cazul încălcării de către Cumpărător a termenelor şi condiţiilor de achitare, prevăzute în
prezentul Contract.
e) În eventualitatea executării lucrărilor de reparaţie cu caracter de avarie sau a deteriorării
tehnice a liniilor de tensiune de conexiune a Sistemelor Electroenergetice ale Republicii
Moldova şi Ucrainei precum şi în cazul înrăutăţirii balanţei de puteri în sistemele
electroenergetice al Ucrainei şi Republicii Moldova, care au drept consecinţă reducerea
fiabilităţii şi siguranţei funcţionării acestor sisteme.
f) În eventualitatea reparaţiilor de exploatare şi restabilire a echipamentelor, în conformitate cu
Acordul tehnic privind asigurarea funcţionării în paralel a Sistemului Electroenergetic Unit
al Ucrainei şi Sistemului Electroenergetic al Moldovei, din 29.08.2001.
9.2. 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.
9.3. Despre limitarea sau întreruperea livrărilor de energie electrică Furnizorul este obligat să
informeze Cumpărătorul şi ORTS, cu un preaviz de ______ zile calendaristice, până la începerea
limitării sau întreruperii furnizării energiei electrice.
10.

ALTE DISPOZIŢII

10.1. 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:
− Operatorului rețelei de transport și de sistem – Î.S. „Moldelectrica”, în ceea ce priveşte
aspectele tehnice ale prezentului contract.
− Operatorilor rețelelor de distribuție – în ceea ce priveşte aspectele tehnice ale prezentului
contract.
− Ministrului de ramură - Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova;
− 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.
− consultanţilor/reprezentanţilor legali ai „Părţilor”, care la rândul lor îşi asumă obligaţia de
confidenţialitate în privinţa informaţiilor primite.
10.2. 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.
10.3. 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 ______ zile a documentului în original.
10.4. 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,
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atunci data sau ultima zi a termenului de îndeplinire a procedurilor indicate anterior se consideră
următoarea zi lucrătoare, cu excepția termenelor de plată.
10.5. Dacă modificările, anexele şi completările prezentului Contract vizează interesele
ORTS sau ORD, atunci ele necesită a fi coordonate cu aceștia.
10.6. În cazul reorganizării uneia din Părţi, Partea care efectuează reorganizarea informează
conform legislaţiei în vigoare cealaltă parte despre începerea procedurii de reorganizare şi într-o
perioadă de _____ din momentul finalizării reorganizării va remite celeilalte părţi extrasul din
Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor privind succesorul de drepturi al acesteia şi
executorul Prezentului Contract. În ipoteza reorganizării uneia din Părţile contractante, toate
drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract se transmit succesorului de drept al acestora, fără să
fie afectată în vre-un mod valabilitatea prezentului Contract. Toate achitările, corespondenţa şi alte
acţiuni ce ţin de executarea prezentului Contract, se vor efectua pe numele şi din numele
succesorului de drept a părţii reorganizate.
10.7. Contractul a fost încheiat în limba de stat, în 3 (trei) exemplare cu aceeaşi forţă juridică,
câte un exemplar pentru fiecare Parte și câte un exemplar pentru, Î.S. „Moldelectrica”.
10.8. Prezentul contract intră în vigoare la data de _________ după semnarea acestuia între părți
şi coordonarea de către Î.S. „Moldelectrica” şi va fi valabil până la data de _________ (inclusiv), cu
posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate prin acordul părţilor.
10.9. 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, atunci:
10.9.1. 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.
10.9.2 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.

11. ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR
CUMPĂRĂTOR:

FURNIZOR:

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:
FURNIZOR:
S.A. „ENERGOCOM”

________________

_________________

COORDONAT:
Î..S. „Moldelectrica”
_________________
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Anexa nr. ___
la Contractul Nr. __________
din __________
Model
Actul nr.__
privind livrarea-recepţionarea energiei electrice

S.A. „ENERGOCOM”, denumită în continuare „Furnizor”, cu sediul în mun. Chişinău, str. V.
Alecsandri, 78, reprezentată de dl________, Director General , care acționează în baza Statutului,
pe de o parte, şi
_______________________________, denumită în continuare „Cumpărător”, reprezentată de
_______________________________, Director General, care acţionează în baza Statutului, pe de
altă parte,
au încheiat prezenta Anexă la Contractul Nr.___________ din ____________ (în continuare Contract), conform pct. 3.2 al Contractului, cu privire la următoarele:
1. Volumul lunar al energiei electrice livrat Cumpărătorului de către Furnizor în perioada
____________ constituie ____________ kWh.
2. Prezenta Anexă este parte integrantă a Contractului nr. __________ din ___________, intră
în vigoare din momentul semnării și produce efecte juridice de la ____________________ inclusiv.
3. În celelalte cazuri, neprevăzute în prezenta Anexă, Părţile se vor conduce de prevederile
Contractului şi de Anexele acestuia.
Anexa a fost perfectată în 3 (trei) exemplare, cu aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru
fiecare Parte şi câte un exemplar pentru Î.S. „Moldelectrica”.
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:
FURNIZOR:
S.A. „ENERGOCOM”

CUMPĂRĂTOR:

________________

_________________

COORDONAT:
Î. S. „Moldelectrica”

__________________
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