
Invitaţie

Î.S.”Moldelectrica” invită toţi furnizorii şi producătorii de energie electrică la exprimarea

interesului  pe  baza  criteriilor  i  condi iilor  men ionate  în  ș ț ț Fişierul  1,  la  concursul  pentru

selectarea furnizorilor potenţiali de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnologice în

sistemul reţelilor de transport pentru anul 2019 la parametrii din tabel.

Tabelul 1.

Nr. Paramentri

1. Volumul energiei electrice pînă la 120 mln. kWh /an

2. Perioada 12 luni (01.04.2019 – 31.03.2020)

3. Volumul maxim lunar pînă la 10 mln. kWh /lună

4.
Curbele de sarcină tipice pentru zilele de 
lucru i de odihnă i programul pentru iarnă ș ș
i varăș

se anexează 

Termenul  limită  de  depunere  a  intenţiei – 11  .0  2  .201  9   ora  14  00    la  adresa
cancelar@moldelectrica.md

Persoana de contact:                Cuşnir Ivan                                                             

Telefon/fax:                tel.: /022/     253-567  ;          fax: /022/     253-372          

Email:                cusnir  @moldelectrica.md                                    

mailto:cusnir@moldelectrica.md
mailto:cancelar@moldelectrica.md


Fisierul 1

Criterii i documentele solicitate pentru întocmirea unei liste de potenţiali furnizori.ș

Lista poten ialilor furnizorilor de energie electrică va fi întocmită conform criteriilor i condi iilorț ș ț
prezentate mai jos:

 Informa ii generale:ț
– Copia certificatului de înregistrare.

 Criterii tehnice:
– Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din pia ă, import (din ce ară),ț ț

altele);
– Livrarea energiei electrice în condi iile DAF;ț

 Experien a companiei i indicatorii financiari ai companiei:ț ș
– O copie a certificatului de înregistrare fiscală;
– Dovada experien ei în furnizarea energiei electrice (stabilită de către FR-CTD);ț
– Dovada lipsei datoriilor companiei fa ă de bugetul de stat;ț
– Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani.

 Companiile vor prezenta o declara ie precum că nu se află în una din următoarele situa ii:ț ț
– sunt în stare de faliment sau în proces de lichidare i/sau i-au suspendat activitatea economică;ș ș
– nu- i îndeplinesc obliga iile de achitare a contribu iilor de asigurare socială sau a impozitelor înș ț ț

conformitate  cu  prevederile  legale  ale  ării  în  care  sunt  înregistrate  sau  ale  ării  Autorită iiț ț ț
contractante sau ale ării în care se va  realiza contractul.ț

Tabelul 2. Graficele caracteristice de sarcină pentru perioada de iarnă-vară, (MWh)

Ora
Iarna Vara

Zi lucrătoare Zi de odihnă Zi lucrătoare Zi de odihnă

0-1 11 11 9 8
1-2 10 10 8 7
2-3 9 9 8 7
3-4 9 9 7 7
4-5 9 9 7 6
5-6 10 9 8 6
6-7 12 10 9 7
7-8 15 12 11 9
8-9 18 14 13 10
9-10 19 15 14 11
10-11 19 16 15 12
11-12 19 16 16 12
12-13 19 16 16 12
13-14 19 16 17 12
14-15 18 16 17 12
15-16 18 16 16 12
16-17 18 16 15 11
17-18 19 16 14 11
18-19 20 18 14 11
19-20 19 18 13 11
20-21 18 17 13 11
21-22 16 16 13 12
22-23 14 14 13 12
23-24 12 12 11 10

Total zi 370 331 297 239

Total lună 10 710 8 567


