ANUNȚ
cu privire la rezultatele negocierilor directe privind achiziția de energie electrică pentru luna iunie
2022
Conform p.2 al Dispoziției nr. 22 din 23 mai 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale s-a
dispus “În scopul asigurării cu energie electrică a consumatorilor pentru luna iunie 2022, SA
,,Energocom” va încheia contracte de achiziţie a energiei electrice în baza negocierilor directe.”
În scopul conformării prevederilor legale, au fost transmise prin e-mail (în limba română şi rusă)
peste 270 invitații privind prezentarea ofertelor de preț și cantitate în adresa potenţialilor
producători/furnizori de energie electrică din Republica Moldova, Ucraina şi România, cu solicitarea de a
prezenta ofertele până la data de 27 mai 2022, ora 14.00.
La 27 mai 2022, SA “ENERGOCOM” a recepţionat următoarele oferte de energie electrică:
Nume
Ukrhydroenergo
D. Traiding
ERU Traiding
EnergoAtom
LTC Electrum
Artlex Energy
TET Group
Ukr Gaz Resurs
MGRES

Cantitatea ofertata
30% din grafic
30%-100% din grafic
30% din grafic
132 MWh banda
10 MWh banda
30%-100% din grafic
30%-100% din grafic
5 MWh banda
70% din grafic

La 31 mai MGRES, care pentru luna mai a asigurat 70% din necesarul de energie electrică, a ofertat
SA ,,ENERGOCOM” doar 70% din volumul solicitat, la un preţ de 59,9$/MWh, până la finele zilei, fiind
semnat cu MGRES contractul de achiziţie a energiei electrice.
În aceiaşi zi, la 31 mai 2022, SA “ENERGOCOM” a recepţionat oferta de livrare a energiei electrice
în volum de aproximativ 30% de la “Энергоатом” (au oferit cantitatea necesară de 30% din consumul
total ce formează un grafic de furnizare a energiei în bandă de 132MWh).
În procesul de negociere cu MGRES, pe partea tehnică, au fost indentificate neconcordanțe în
graficele de energie electrică solicitate și cele care pot fi oferite de MGRES, fiind argumentat că sunt unele
condiții tehnice minime de care urmează a ţine cont, astfel a fost solicitat de la “Энергоатом” modificarea
graficului. Noul grafic oferit de “Энергоатом” a acoperit necesarul de energie electrică iar prețul final
pentru acest grafic fiind de 77$/MWh.
Până la finele zilei de 01 iunie 2022 au fost negociate condiţiile contractuale şi definitivat contractul
cu “Энергоатом” şi toate Acordurile şi anexele necesare.
Având în vedere termenele limită şi specificul activităţii pieţei energiei electrice din Ucraina,
“Энергоатом” a informat despre posibilitatea livrării energiei electrice, începând doar cu data de 04 iunie
2022, (02.00, ora Moldovei).
Astfel, în rezultatul negocierilor directe, SA „Energocom” a încheiat două contracte de achiziție a
energiei electrice şi a întreprins măsurile în vederea asigurării a 100% din necesarul pentru energie electrică
pentru luna iunie 2022, conformându-se prevederilor Dispoziției nr. 22 din 23 mai 2022 a Comisiei
pentru Situații Excepționale.
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