
 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru  

achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile 

  

nr. 252/2019  din  05.07.2019 

  
Monitorul Oficial nr.230-237/1282 din 19.07.2019 

  

* * * 

În temeiul art.14 alin.(1) lit.c) din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile nr.10 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-

77, art.117), cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Energetică  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziţionarea energiei electrice 

produse din surse regenerabile (se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Energetică. 

  
DIRECTOR GENERAL Veaceslav UNTILA 

  
 

Director Octavian CALMÎC 

Director Eugen CARPOV 

Director Ştefan CREANGĂ 

  
 

Nr.252/2019. Chişinău, 5 iulie 2019. 
 

  

  

Aprobat 

prin Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRE 

nr.252/2019 din 05.07.2019 

  

CLAUZELE OBLIGATORII 

ale contractului pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile 

(Persoana fizică/juridică)____________, denumită în continuare „Producător”, cu sediul 

juridic în ______________, reprezentată de (administrator) ___________, care a obţinut statutul 

de producător eligibil prin Hotărârea _______(Guvern/ANRE) nr._____ din _________,care 

acţionează în baza Statutului, pe de o parte şi, 

Furnizorul central de energie electrică, _____________ desemnat prin Hotărârea de 

Guvern _________, denumit în continuare „Cumpărător”, cu sediul juridic _______________, 

reprezentat de (administrator) _____________, care acţionează în baza Statutului, pe de altă 

parte denumite în continuare Părţi şi individual Parte, au încheiat prezentul Contract cu privire 

la următoarele: 

  

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1. Obiectul Contractului reprezintă achiziţionarea de către Cumpărător a energiei 

electrice produsă din surse regenerabile la centrala electrică ce aparţine Producătorului, cu 

puterea instalată de _______, amplasată ___________,  

la tariful fix de _______ lei/kWh aprobat de către ANRE prin Hotărârea nr._____ din 

______ (în cazul confirmării statutului de producător eligibil). 
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la preţul fix ____ lei/kWh stabilit prin Hotărârea de Guvern nr._____ din __________(în 

cazul oferirii statutului de producător eligibil în urma licitaţiei). 

  

II. NOŢIUNI ŞI INTERPRETĂRI  

2.1. În sensul prezentului Contract se utilizează termenii definiţi în Legea nr.10 din 

26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în Legea nr.107 din 

27.05.2016 cu privire la energia electrică, precum şi următorii termeni şi definiţii: 

cantitatea de energie electrică contractată – cantitatea de energie electrică produsă din 

surse regenerabile, în kWh, livrată Cumpărătorului de către Producător în Punctul de delimitare, 

pentru Perioada de calcul.  

ieşire din funcţiune – consecinţă a unui defect de proiectare, construcţie inadecvată, 

eroare de operare sau deteriorare a echipamentului electric sau mecanic, în rezultatul căreia se 

reduce integral sau parţial puterea electrică generată, sau duce la o abatere periculoasă a 

parametrilor regimului de funcţionare a centralei electrice de la parametrii prevăzuţi în 

documentele normativ-tehnice în domeniu. 

locul de amplasare –locul instalării centralei electrice eligibile care produce energie 

electrică din surse regenerabile de energie, specificat în Anexa 1 a prezentului Contract. 

perioada de calcul – se consideră perioada lunii calendaristice în decursul căreia se 

efectuează livrarea de energie electrică produsă din surse regenerabile, începând cu orele 0-00 a 

primei zile a lunii şi până la orele 24-00 a ultimei zile a lunii. Părţile au convenit să efectueze 

evidenţa energiei electrice conform timpului Europei Centrale. 

punctul de delimitare – punctul în care patrimoniul Producătorului şi patrimoniul 

Operatorului de sistem se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate, specificat în Actul de 

delimitare semnat de producătorul eligibil şi operatorul de sistem conform Regulamentului 

privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi distribuţie a energiei 

electrice, aprobat de ANRE (în continuare Regulament privind racordarea). 

punctul de măsurare – punctul în care este instalat echipamentul de măsurare a energiei 

electrice produse de centrala electrică. 

puterea electrică instalată a centralei – 1. Puterea instalată a centralei electrice stabilită 

în Hotărârea ANRE nr._____ din ______ (în cazul confirmării statutului de producător eligibil). 

2. Puterea instalată a centralei electrice stabilită prin Hotărârea de Guvern nr._____ din 

__________(în cazul oferirii statutului de producător eligibil în urma licitaţiei). 

preţ fix – preţ stabilit în cadrul licitaţiei, pentru producătorul eligibil care deţine sau 

urmează să deţină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată 

mai mare decât limita de capacitate stabilită conform art.10 lit.e) al Legii nr.10 din 26.02.2016 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

tarif fix – tarif stabilit pentru producătorul eligibil care deţine sau urmează să deţină o 

centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată de cel puţin 10 

kilowaţi dar care nu depăşeşte limita de capacitate stabilită conform art.10 lit.e) al Legii nr.10 

din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

  

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract este încheiat pentru o durată care corespunde cu perioada pentru 

care producătorul eligibil beneficiază de schema de sprijin de 15 ani prevăzută de Legea nr.10 

din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

3.2. Termenul prevăzut la pct.3.1 din prezentul Contract începe din momentul punerii în 

funcţiune a centralei electrice, specificat conform Regulamentului privind confirmarea statutului 

de producător eligibil, aprobat de ANRE/Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru 

oferirea statutului de producător eligibil, aprobat de Guvern. 

3.3. În cazul schimbării furnizorului central de energie electrică, noul furnizor central 

desemnat va prelua drepturile şi obligaţiile furnizorului central precedent, care decurg din 

prezentul contract. 
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3.4. În cazul schimbării proprietarului centralei electrice, clauzele prezentului contract se 

vor aplica pe perioada contractuală a schemei de sprijin prevăzută la pct.3.1, acordată fostului 

proprietar după obţinerea de către noul proprietar a statutului de producător eligibil, în 

conformitate cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător 

eligibil/Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător 

eligibil(după caz). 

  

IV. CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE 

REGENERABILE  

4.1. Cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile livrată Cumpărătorului 

în Punctul de delimitare se determină în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în 

Punctul de măsurare, luând în considerare pierderile de energie electrică în instalaţia de 

racordare pe porţiunea dintre Punctul de măsurare şi Punctul de delimitare. Pierderile respective 

vor fi calculate conform Instrucţiunii pentru calcularea consumului tehnologic de energie 

electrică în reţelele electrice,aprobată de ANRE, prin Hotărârea nr.190 din 30 august 2005, fără a 

ţine cont de prezenţa consumului de energie electrică al Producătorului. 

4.2. Cantitatea de energie electrică contractată va fi livrată Cumpărătorului de către 

Producător cu respectarea cerinţelor prevăzute în Regulile pieţei energiei electrice.  

4.3. Producătorul, va întocmi Procesul verbal al livrărilor efective a energiei electrice 

pentru Perioada de calcul, conform Anexei nr.2 la prezentul Contract, în baza informaţiei 

prezentate de către Operatorul de Sistem. 

4.4. În cazul în care se constată că informaţia prezentată de Operatorul de Sistem privind 

cantitatea de energie electrică livrată nu a fost determinată corect, cantitatea de energie electrică 

livrată va fi considerată cantitatea de energie stabilită de Producător de comun acord cu 

Operatorul de Sistem. 

  

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORULUI 

5.1. În sensul prezentului Contract Producătorul are următoarele obligaţii:  

a) să notifice Cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil despre punerea în funcţiune a 

centralei electrice; 

b) să solicite emiterea Garanţiilor de origine pentru fiecare 1MWh de energie electrică 

produsă din surse regenerabile şi livrat Cumpărătorului, conform Regulamentului privind 

garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie; 

c) să asigure pe durata valabilităţii Contractului, ca energia electrică produsă din surse 

regenerabile livrată să corespundă regimului de funcţionare şi să nu fie depăşită puterea instalată 

a centralei electrice, stabilită în Contract, pentru care producătorul a obţinut statutul de 

producător eligibil; 

d) să prezinte Cumpărătorului, cel târziu cu o oră înainte de expirarea termenului limită 

stabilit în Regulile pieţei energiei electrice aprobate de ANRE, cantităţile planificate de energie 

electrică produsă din surse regenerabile, graficul zilnic orar de livrare pentru următoarea 

perioadă de calcul, planul de realizare a reparaţiilor centralei electrice sau nivelul reducerii 

producerii pe parcursul acestor perioade de timp; 

e) să notifice Cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care cantitatea de 

energie electrică depăşeşte sau este mai mică decât cantitatea de energie electrică planificată în 

Perioada de calcul, ţinând cont de modificările operate pe parcursul perioadei de calcul conform 

pct.5.2 lit.b) şi c); 

f) să informeze Cumpărătorul despre modificarea planurilor de realizare a reparaţiilor 

centralei electrice cu cel puţin cu 30 de zile înainte de începerea reparaţiilor; 

g) să informeze Cumpărătorul în termen de cel mult 24 de ore despre orice ieşire din 

funcţiune a instalaţiei sau centralei electrice; 

h) să restabilească producerea de energie electrică, în cazul ieşirilor din funcţiune sau în 

cazul altor defecţiuni ce rezultă în amânarea sau reducerea sarcinii (altele decât reducerile care 
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au loc datorită procesului de producere a energiei electrice) informând Cumpărătorul cât mai 

curând posibil; 

i) să emită lunar Cumpărătorului factura de plată, pentru cantitatea de energie electrică 

livrată, determinată conform Articolului 4.1; 

j) să fie responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate şi să 

informeze neîntârziat Cumpărătorul şi Operatorul de Sistem despre orice iregularităţi 

descoperite în funcţionarea echipamentului de măsurare; 

k) să fie prezent la controlul, citirea indicaţiilor şi verificarea echipamentului de măsurare; 

l) să răspundă reclamaţiilor Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile prezentului 

Contract; 

m) să prezinte Cumpărătorului, la solicitarea acestuia, informaţii cu privire la funcţionarea 

centralei electrice; 

n) să menţină şi să prelungească la expirarea acestora, actele permisive, autorizaţiile şi/sau 

licenţele necesare exercitării activităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile; 

o) să permită accesul reprezentanţilor autorizaţi ai Cumpărătorului la centrala electrică; 

p) la solicitarea Cumpărătorului, să permită accesul reprezentanţilor autorizaţi ai 

Operatorului de Sistem la centrala electrică; 

q) să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate a curbei tensiunii energiei 

produse în corespundere cu prevederile standardului naţional în vigoare; 

r) să informeze Cumpărătorul despre orice majorare a puterii instalate la centrala electrică 

cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte, în condiţiile conformării cu prevederile Legii 

nr.10/2016; 

s) la cererea furnizorului central de energie electrică să solicite, în condiţiile prevăzute de 

Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse 

regenerabile de energie, aprobat de ANRE, emiterea garanţiilor de origine pentru energia 

electrică produsă; 

t) să achite Cumpărătorului pentru dezechilibrele provocate în sistemului electroenergetic, 

conform prevederilor Regulilor pieţei energiei electrice, aprobate de ANRE; 

u) să suporte penalităţile prevăzute de prezentul contract şi actele normative, precum şi să 

recupereze integral prejudiciile cauzate Cumpărătorului.  

5.2. Drepturile Producătorului sunt:  

a) să livreze întreaga cantitate de energie electrică în reţeaua electrică şi să i se achite 

pentru energia produsă la 

preţul fix aprobat prin Hotărârea de Guvern (în cazul oferirii statutului de producător 

eligibil în urma licitaţiei); 

tariful fix aprobat de Agenţie (în cazul confirmării statutului de producător eligibil); 

b) să opereze modificări pe parcursul Perioadei de calcul a cantităţilor de energie electrică 

produsă din surse regenerabile ce urmează a fi livrate Cumpărătorului, în scopul ajustării 

cantităţilor planificate de energie electrică în conformitate cu cererile precizate (zilnice, lunare); 

c) să modifice graficul de producere conform Regulilor pieţei energiei electrice, aprobate 

de ANRE, şi graficul reparaţiilor planificate, în cazul în care consideră necesare modificările 

respective, notificând Cumpărătorul cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de aplicarea 

modificărilor. În cazul funcţionării pieţei zilei următoare şi/sau pieţei intrazilnice producătorul va 

transmite cumpărătorului graficele de producere şi graficele reparaţiilor cu cel puţin o oră înainte 

de închiderea pieţei; 

d) să întrerupă livrarea şi vânzarea energiei electrice Cumpărătorului în cazul în care 

plăţile nu sunt achitate în perioada ce depăşeşte 30 zile de la scadenţă şi să obţină plăţile pentru 

energia electrică livrată în reţeaua electrică stabilite prin Contract, pentru încălcarea clauzelor 

contractuale de către Cumpărător. 

  

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI  

6.1. Obligaţiile Cumpărătorului sunt: 
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a) să procure de la Producător toată cantitatea de energie electrică livrată în Punctul de 

delimitare. 

b) să achite integral facturile emise de către Producător pentru Cantitatea de energie 

electrică livrată în reţeaua electrică, la 

preţul fix aprobat prin Hotărârea de Guvern (în cazul oferirii statutului de producător 

eligibil în urma licitaţiei); 

tariful fix aprobat de Agenţie (în cazul confirmării statutului de producător eligibil); 

c) să reprezinte Producătorul pe piaţa de echilibrare şi să soluţioneze problemele provocate 

de dezechilibrele în reţelele electrice cu respectarea cerinţelor prevăzute de Regulile pieţei 

energiei electrice, aprobate de ANRE; 

d) să respecte integral prevederile şi termenele prezentului Contract; 

e) să răspundă reclamaţiilor Producătorului, în conformitate cu prevederile prezentului 

Contract. 

6.2. Drepturile Cumpărătorului sunt:  

a) să obţină de la Producător informaţii cu privire la calcularea oricăror penalităţi, costuri 

şi alte plăţi incluse în facturile emise de Producător; 

b) să fie prezent la controlul, citirea indicaţiilor şi verificarea echipamentului de măsurare; 

c) să solicite Operatorului de Sistem la reţelele electrice la care este racordată centrala 

electrică să efectueze verificări la centrala electrică a Producătorului; 

d) să ceară de la Producător, în conformitate cu legislaţia în vigoare, repararea 

prejudiciilor cauzate prin încălcarea normelor ce reglementează activitatea de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv a clauzelor prezentului Contract, precum şi cele 

cauzate de abateri ale parametrilor de calitate ai energiei electrice de la valorile stabilite de 

standardul naţional şi de întreruperi neprogramate din vina Producătorului, cu excepţia cauzelor 

de avariere a centralei electrice produse nu din vina Producătorului; 

e) să solicite efectuarea controlului echipamentului de măsurare din Punctul de măsurare 

sau alte controale pe care le consideră necesare, în scopul verificării cantităţii de energie livrată 

de centrala electrică în cazul unor neînţelegeri dintre Producător şi Cumpărător privind evidenţa 

energiei livrate. 

  

VII. FACTURAREA ŞI PLATA ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ  

DIN SURSE REGENERABILE 

7.1. Cumpărătorul urmează să achite Producătorului contravaloarea energiei electrice 

produse din surse regenerabile livrată şi calculată conform pct.4.1-4.4 din prezentul Contract, 

facturarea fiind efectuată lunar, conform prevederilor pct.7.2-7.7. 

7.2. Producătorul va prezenta lunar Procesul verbal al livrărilor efective a energiei 

electrice, contul de plată şi factura fiscală pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse 

regenerabile vândută Cumpărătorului, în primele 15 zile ale lunii următoare perioadei de calcul. 

7.3. Cumpărătorul va achita integral fiecare factură fiscală, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data prezentării facturii fiscale şi a procesului verbal al livrărilor efective de energie 

electrică de către Producător, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare perioadei de 

calcul. Data achitării se consideră data debitării contului Producătorului. În cazul în care 

scadenţa este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

7.4. Cumpărătorul va achita Producătorului penalitate pentru fiecare zi de întârziere a 

plăţii în valoare stabilită conform ratei de bază stabilită de Banca Naţională a Moldovei aplicată 

la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, începând cu a cincea zi după termenul limită 

de achitare şi până la data efectivă de achitare a facturii.  

7.5. Tariful fix/preţul fix pentru energia electrică livrată se va ajusta anual conform 

prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a preţurilor la energia electrică 

produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea 

ANRE nr.375/2017. Preţul fix/tariful fix va fi ajustat printr-un acord adiţional la prezentul 

contract. 
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7.6. În cazul în care Cumpărătorul contestă contravaloarea cantităţii energiei electrice 

produse din surse regenerabile indicată în factură, acesta transmite în scris Producătorului 

obiecţiile sale, cu indicarea sumei şi motivelor contestării, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

primirea facturii şi transferă suma necontestată până la expirarea termenului limită de plată 

prevăzut în acest capitol al Contractului. 

7.7. În cazul în care Părţile nu pot ajunge la un acord privind contravaloarea cantităţii de 

energie electrică produsă în Perioada de calcul acestea se vor conduce de prevederile pct.12.1-

12.3 din prezentul Contract. 

  

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

8.1. Fiecare Parte trebuie să menţină toate informaţiile care pot fi necesare şi utile la 

efectuarea şi verificarea oricăror calcule efectuate conform clauzelor prezentului Contract. Toate 

aceste informaţii trebuie să fie păstrate de către fiecare Parte pe toată durata contractului şi, 

ulterior, cel puţin 5 ani calendaristici, după expirarea duratei Contractului.  

8.2. În cazul în care Cumpărătorul constată că Producătorul livrează în reţeaua electrică 

energie electrică, produsă de o sursă care utilizează combustibili tradiţionali, Cumpărătorul va 

suspenda plata pentru energia produsă. Cumpărătorul va recalcula cantităţile de energie electrică 

produsă de centrala electrică din surse regenerabile pentru perioada de la ultima verificare a 

centralei de către Cumpărător, sau de către Operatorul de Sistem la solicitarea Cumpărătorului, 

micşorând cantitatea de energie electrică stabilită conform punctului 4.1 din prezentul Contract 

pentru perioada ulterioară Perioadei de calcul cu o cantitate egală cu cantitatea de energie 

produsă de sursa care utilizează combustibili tradiţionali, determinată conform sistemului pauşal. 

8.3. Producătorul va compensa Cumpărătorului costul dezechilibrelor apărute drept 

consecinţă a nelivrării cantităţii planificate sau depăşirii cantităţii de energie electrică planificate 

a fi livrată în Perioada de calcul, determinate în conformitate cu Regulile pieţei energiei 

electrice, aprobate de ANRE. 

8.4. În cazul în care se va stabili neîndeplinirea de către Cumpărător a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul Contract, acesta va achita Producătorului întreaga sumă datorată conform 

Contractului şi va compensa prejudiciile confirmate, suportate urmare a încălcării prezentului 

Contract.  

8.5. Producătorul nu poartă răspundere pentru încălcarea graficelor de producere cauzate 

de întreruperile realizate de Operatorul de sistem. 

8.6. Partea responsabilă de cauzarea prejudiciilor prin neexecutarea prezentului contract, 

va compensa pagubele reale şi demonstrate, cauzate persoanelor şi/sau bunurilor şi suportate de 

cealaltă Parte. 

  

IX. PROPRIETATEA ŞI RISCUL  

9.1. Drepturile de proprietate şi toate riscurile legate de energia electrică produsă din surse 

regenerabile şi vândută Cumpărătorului de către Producător, conform clauzelor prezentului 

Contract, vor trece de la Producător la Cumpărător în Punctul de delimitare. 

9.2. Cantităţile de energie electrică din surse regenerabile nelivrate Cumpărătorului de 

către Producător din motivul deconectărilor planificate şi/sau avariate a liniei electrice sau staţiei 

electrice la care este racordată centrala electrică nu pot fi motiv de litigiu sau pretinderea de către 

Producător a achitării despăgubirilor şi/sau prejudiciilor din partea Cumpărătorului.  

  

X. FORŢĂ MAJORĂ  

10.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de 

forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi 

alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

10.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu 

mai târziu de 7 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 



10.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de 

acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către 

organul competent. 

10.4. La încetarea evenimentului de forţă majoră, Contractul va fi reluat. 

10.5. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

Părţile au dreptul sa-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna 

dintre ele sa pretindă daune-interese. 

  

XI. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

11.1. Drept temei pentru încetarea contractului pot servi: 

1. Expirarea termenului contractului; 

2. Semnarea contractului pentru diferenţe, în condiţiile stabilite de Legea 10/2016. 

11.2. Rezilierea contractului la iniţiativa furnizorului central de energie electrică are loc în 

cazul retragerii statutului de producător eligibil în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind 

organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, aprobat de Guvern, şi 

Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat de ANRE. 

11.3. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Producător cu notificarea obligatorie 

despre acest fapt a Cumpărătorului cu cel puţin 30 de zile înainte de momentul încetării 

contractului.  

  

XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

12.1. Litigiile care rezultă din clauzele prezentului Contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă între Părţile contractante.  

12.2. În cazul în care litigiile survenite nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, Părţile sunt 

în drept să le soluţioneze conform prevederilor Legii nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia 

electrică. 

12.3. Litigiile care au apărut între Părţi, nu exonerează Părţile de executarea obligaţiilor 

contractuale care nu fac parte din litigiul în curs de soluţionare. 

  

XIII. CONFIDENŢIALITATEA 

13.1. Informaţia privind cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile 

vândută Cumpărătorului de către Producător, informaţia inclusă în Garanţiile de origine 

eliberate de furnizorul central şi nivelul preţului/tarifelor pentru energia electrică nu este 

considerată confidenţială şi la solicitare trebuie să fie pusă de Părţi, la dispoziţia publicului. 

13.2. Orice altă informaţie cunoscută de Părţi în legătură cu executarea clauzelor 

prezentului Contract, este considerată confidenţială doar în cazul în care cealaltă Parte a fost 

informată apriori privind confidenţialitatea acesteia. În caz contrar, nici un fel de informaţie nu 

poate fi declarată ca fiind confidenţială.  

  

XIV. REPREZENTĂRI ŞI GARANŢII ALE PĂRŢILOR 

14.1. Producătorul garantează Cumpărătorului că:  

a) este o întreprindere înregistrată şi că toate datele indicate în prezentul Contract sunt 

valabile şi veridice. 

b) deţine toate împuternicirile, licenţele, autorizaţiile şi capacitatea de a semna acest 

Contract şi de a îndeplini obligaţiile sale conform clauzelor Contractului.  

14.2. Cumpărătorul asigură Producătorul că: 

a) este o întreprindere înregistrată şi că toate datele indicate în prezentul Contract sunt 

valabile şi veridice. 

b) deţine toate împuternicirile, autorizaţiile şi capacitatea de a semna, executa obligaţiile ce 

reies din acest Contract.  

  

XV. PREVEDERI SPECIALE  
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15.1. Prezentul Contract, precum şi obligaţiile contractuale care decurg din sau în legătură 

cu acesta, sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

15.2. Prezentul Contract este întocmit în _____ exemplare originale, semnate de ambele 

Părţi şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către de ambele Părţi.  

15.3. Livrarea energiei electrice produse de centrala electrică ce produce energie din surse 

regenerabile şi achitarea plaţilor pentru energia electrică produsă se va realiza pe parcursul 

aplicării schemei de sprijin. 

15.4. Toate anexele semnate de Părţi la data încheierii contractului, şi respectiv, după data 

semnării prezentului Contract, constituie părţi integrante ale acestuia. 

  

XVI. MODIFICAREA CONTRACTULUI  

16.1. Orice completare şi/sau modificare a clauzelor, cu excepţia celor obligatorii, vor fi 

efectuate printr-un acord adiţional semnat de Părţi, care va fi parte integrantă a Contractului. 

16.2. Dacă, ulterior încheierii Contractului de către Părţi, apar modificări ale cadrului 

normativ în vigoare, care stabilesc reguli noi de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile şi/sau reguli noi privind obligaţiile asociate procurării/vânzării energiei electrice din 

surse regenerabile sau alte prevederi legate de clauzele prezentului Contract, atunci noile 

reglementări normative vor avea aplicabilitate directă, cu notificarea obligatorie despre acest fapt 

a Producătorului de către Cumpărător.  

  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
  

Adresele şi rechizitele bancare ale Părţilor  
  

   

Producătorul: 

   

Cumpărătorul: 

  

1. Adresele juridice: 

  

2. Rechizitele bancare: 

   

L.Ş. 

  

L.Ş. 

  

  
Anexa nr.1  

la Contractul nr.___________ 
  

INFORMAŢII  
privind centrala electrică, punctul de delimitare şi punctul de măsurare 

  
1. Locul amplasării centralei electrice: ________________________________________  
  
2. Puterea instalată a centralei electrice: ___________________ kW.  
  
3. Tehnologia de producere a energiei electrice:_________________________________ 
  
4. Punctul de delimitare: ____________________________________________________ 
  
5. Punctul de măsurare ____________________________________________________ 
  

  
Producătorul:  
_________________ L.Ş.  

  
Cumpărătorul: 
_________________ L.Ş.  

  

  



Anexa nr.2  
la Contractul nr.___________ 

  
Procesul verbal al livrărilor efective de 

energie electrică produsă din SRE 
pentru luna _________ 20___ 

  
din_________20____  
  
Cantitatea şi contravaloarea energiei electrice produsă din surse regenerabile şi livrată 

(Furnizorul central) în corespundere cu Contractul nr._____, în luna _______20___ constituie: 
  

Energia electrică livrată Cantitatea, kWh Preţ fix/Tarif 
 fix, lei/kWh 

Suma, lei 

Cu cota TVA – 0% (______%)    

Cu cota TVA – 20% (______%)   

TOTAL   

  
Procesul verbal al livrărilor efective a energiei electrice produse este întocmit în 3 (trei) exemplare originale. 

  
Producătorul:  
  
L.Ş. 

  
Cumpărătorul: 
  
L.Ş. 

  

  


