CLAUZELE OBLIGATORII
ale contractului pentru achiziţionarea energiei electrice
produse din surse regenerabile
mun. Chișinău

_________20__

(Persoana fizică/persoana juridică)____________, denumită în continuare „Producător”, cu
sediul juridic în ______________, reprezentată de (administrator) ___________, care acționează
în baza Statutului, pe de o parte şi,
(Furnizorul central) _____________ denumit în continuare „Cumpărător”, cu sediul juridic
_______________, reprezentat de (administrator) _____________, care acționează în baza
Statutului, pe de altă parte
denumite în continuare împreună Părţi şi individual Parte, au încheiat prezentul Contract cu privire
la următoarele:
I. NOŢIUNI ŞI INTERPRETĂRI
Articolul 1.1. Noţiunile utilizate în prezentul Contract, la singular sau plural, semnifică
următoarele:
Cantitatea de energie electrică contractată – cantitatea de energie electrică produsă din surse
regenerabile, în kWh, livrată Cumpărătorului de către Producător în Punctul de delimitare,
confirmată prin Garanțiile de origine.
Centrală electrică eligibilă care produce energie din surse regenerabile (CESRE) - centrală
electrică ce produce energie electrică din surse regenerabile de energie, al cărei proprietar
beneficiază de dreptul de a i se achiziţiona în mod obligatoriu toată cantitatea de energie
electrică livrată în reţelele electrice în condiţiile legii.
Garanție de origine – document în care se specifică producătorul şi sursa regenerabilă de
energie utilizată la producerea energiei electrice, eliberat de Operatorul de Sistem.
Ieşire din funcţiune – orice ieşire din funcţiune, drept 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 sarcina electrică a CESRE.
Locul de amplasare – este locul instalării CESRE, amplasată pe adresa specificată 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. 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 Anexa 1
a prezentului Contract.
Punctul de măsurare – punctul în care este instalat echipamentul de măsurare a energiei
electrice produse de CESRE, specificat în Anexa 1 a prezentului Contract.
Puterea electrică instalată a CESRE – valoarea puterii specificată în Anexa 1 a prezentului
Contract.
Tariful – prețul care urmează a fi achitat Producătorului de către Cumpărător, pe parcursul
Termenului de valabilitate a Contractului, pentru fiecare kWh de energie electrică produsă din
surse regenerabile și livrată în Punctul de delimitare, preț care este în lei/kWh şi care este
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stabilit şi va fi ajustat conform hotărârilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
(ANRE).
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Articolul 2.1. Obiectul Contractului reprezintă vânzarea Energiei electrice produsă din surse
regenerabile de către Producător Cumpărătorului la tariful aprobat de către ANRE sau la prețul
stabilit în cadrul licitațiilor. La momentul semnării contractului, tariful/prețul constituie _______
lei/kWh, [aprobat prin Hotărârea ANRE nr. _____ din ______ sau stabilit în cadrul Licitației nr.
______ din ____] .
Articolul 2.2. Producătorul este de acord să planifice, să producă și să vândă Cumpărătorului în
Punctul de Delimitare, iar Cumpărătorul este de acord să procure de la Producător energia electrică
produsă din surse regenerabile.
Articolul 2.3. Prezentul Contract constituie manifestarea de voință dintre Părţi privind obiectul
acestuia şi anulează sau înlocuieşte orice înţelegere şi acord anterioare dintre Părţi în acest sens. Nu
există reprezentări, garanţii, termene, condiții, documente, înţelegeri sau acorduri colaterale şi
scrise, presupuse sau statutare, de sau dintre Părţi, altele decât cele stabilite în prezentul Contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
Articolul 3.1. Contractul este încheiat pe perioada __________ pînă la __________ inclusiv. În
cazul în care, Părţile nu şi-au exprimat intenţia de încetare a Contractului cu cel puţin 30 zile
înainte de data expirării acestuia, Contractul va fi prelungit pentru perioade consecutive cu durata
de un an.
IV.

CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE
REGENERABILE

Articolul 4.1. Cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile livrată Cumpărătorului
în Punctul de delimitare va fi calculată de către Operatorul de Sistem în baza indicațiilor
echipamentului de măsurare instalat în Punctul de măsurare, luînd în considerare pierderile de
energie electrică în instalația de racordare pe porţiunea dintre Punctul de măsurare şi Punctul de
delimitare. Pierderile respective vor fi calculate de către Operatorul de sistem conform
metodologiei aprobate de ANRE, fără a ţine cont de prezența consumului de energie electrică al
Producătorului. Cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile livrată
Cumpărătorului în Perioada de calcul va fi specificată în Garanția de origine, eliberată
Producătorului de către Operatorul de Sistem.
Articolul 4.2. Cantitatea de energie electrică contractată va fi livrată Cumpărătorului de către
Producător conform prevederilor Regulilor pieţei energiei electrice.
Articolul 4.3. Producătorul, în baza informaţiei prezentate de către Operatorul de Sistem, va
întocmi Procesul verbal al livrărilor efective a energiei electrice în Perioada de calcul, conform
modelului indicat în Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
Articolul 4.4. Puterea instalată a CESRE pe parcursul duratei contractului nu va depăşi valoarea
specificată în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. Producătorul va informa Cumpărătorul despre
orice majorare a puterii instalate a CESRE cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte.
V. RESPONSABILITĂŢILE ŞI DREPTURILE PRODUCĂTORULUI
Articolul 5.1. Responsabilităţile de bază ale Producătorului sunt:
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a) Să producă şi să vândă Cumpărătorului Cantitatea de energie electrică contractată în
Punctul de Delimitare numai din surse regenerabile de energie, în caz contrar să suporte sancţiunile
prevăzute de prezentul contract şi actele normative, precum şi să recupereze integral prejudiciile
cauzate Cumpărătorului.
b) Să solicite de la Operatorul de Sistem eliberarea Garanțiilor de origine pentru fiecare
1MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrat Cumpărătorului în condițiile
prezentului Contract.
c) Să prezinte Garanțiile de origine Cumpărătorului în termen de _____ zile din data obținerii
acestora de la Operatorul de Sistem.
d) Să asigure pe parcursul valabilităţii Contractului, ca Energia electrică produsă din surse
regenerabile livrată să corespundă regimului de funcţionare şi să nu fie depăşită puterea instalată a
CESRE, stabilită în Contract, în caz contrar, să achite Cumpărătorului o penalitate în valoare de
____ % din costul cantității de energie electrică livrată în rețeaua electrică, pentru care nu a fost
eliberată Garanţie de origine, şi să recupereze toate prejudiciile cauzate Cumpărătorului și
Operatorului de Sistem.
e) Să prezinte lunar Cumpărătorului, cel târziu până la data de 20 a lunii premergătoare celei
de calcul, cantităţile planificate de Energie electrică produsă din surse regenerabile, precum și
graficul zilnic orar de livrare pentru următoarea Perioadă de calcul, precum şi timpul şi durata
reparațiilor planificate a CESRE sau nivelul reducerii producerii pe parcursul acestor perioade de
timp.
f) Să notifice Cumpărătorul, în cazul în care cantitatea de energie electrică depăşeşte sau este
mai mică cu _____ % decât cantitatea de energie electrică planificată în Perioada de calcul, ţinând
cont de modificările operate pe parcursul Perioadei de calcul conform art. 5.2 lit. c). În caz contrar,
să repare orice prejudiciu cauzat Cumpărătorului drept consecinţă a nelivrării cantităţii planificate
sau depăşirii cantităţii de energie electrică planificate în Perioada de calcul.
g) Să modifice în timp util graficul de producere şi graficul reparaţiilor planificate, în cazul în
care Producătorul consideră necesare modificările respective, notificând Cumpărătorul cu cel puţin
5 zile lucrătoare înainte de aplicarea modificărilor.
h) Să informeze Cumpărătorul prin fax şi email despre orice Ieşire din Funcţiune cât mai
curând posibil, dar nu mai târziu de 24 ore după ce a avut loc acest eveniment.
i) Să restabilească producerea de energie, conform procedurii convenite, în cazul Ieşirilor din
funcţiune sau în cazul altor defecţiuni ce rezultă în amânarea sau reducerea sarcinii (altele decât
reducerile care au loc datorită procesului de producere a energiei electrice).
j) Să emită lunar Cumpărătorului factura de plată, în baza indicațiilor echipamentului de
măsurare şi a pierderilor de energie electrică în instalația de racordare în porțiunea dintre Punctul de
măsurare şi Punctul de delimitare, după caz.
k) Să fie responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate şi să
informeze neîntârziat Cumpărătorul despre orice iregularităţi descoperite în funcţionarea
echipamentului de măsurare.
l) Să fie prezent la controlul, citirea indicaţiilor şi verificarea echipamentului de măsurare.
m) Să răspundă reclamațiilor Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile prezentului
Contract.
n) Să prezinte Cumpărătorului, la solicitarea acestuia, informaţii cu privire la funcționarea
CESRE.
o) Să execute lucrările şi ajustările necesare, precum şi să exercite condițiile prescrise de
Operatorul de sistem, ca urmare a intrării în vigoare a unor noi acte normative şi regulamente
tehnice după încheierea prezentului Contract.
p) Să menţină şi să prelungească la expirarea acestora, actele permisive, aut0orizaţiile şi/sau
licenţele necesare exercitării activităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
Expirarea şi/sau neprelungirea actelor permisive, autorizaţiilor şi licenţelor are ca efect încetarea
prezentului Contract.
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q) Să permită accesul reprezentanţilor autorizaţi ai Cumpărătorului sau Operatorului de
Sistem la CESRE.
Articolul 5.2. Drepturile de bază ale Producătorului sunt:
a) Să obțină plăți pentru energia electrică livrată în rețeaua electrică conform clauzelor
prezentului Contract, determinate în baza tarifului aprobat de ANRE.
b) Să aplice penalitate Cumpărătorului, conform clauzelor prezentului contract, pentru
fiecare zi de întârziere a plății pentru energia electrică livrată în rețeaua electrică.
c) Să opereze modificări pe parcursul Perioadei de calcul a cantităților de Energie electrică
produsă din surse regenerabile ce urmează a fi livrate Cumpărătorului, în scopul ajustării
cantităților planificate de energie electrică. Modificările în cauză pot fi operate nu mai mult de patru
ori pe parcursul Perioadei de calcul în mărimea de până la ± ____ % în perioada caldă a anului
(lunile aprilie – septembrie) şi ± ____ % în perioada rece a anului (lunile octombrie – martie), din
cantitatea totală de energie electrică planificată la începutul Perioadei de calcul.
d) Să se adreseze în instanțele de judecată competente în cazul încălcării clauzelor
prezentului Contract de către Cumpărător.
e) 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 obțină plățile pentru energie
electrică livrată în rețeaua electrică stabilite prin Contract, pentru încălcarea clauzelor contractuale
de către Cumpărător.
f) Să efectueze controlul echipamentului de măsurare din Punctul de măsurare sau alte
controale pe care le consideră necesare, în scopul verificării cantităţii de energie livrată de CESRE
în cazul unor neînțelegeri dintre Producător și Cumpărător privind evidenţa energiei livrate în
Punctul de măsurare și Punctul de delimitare.
VI. RESPONSABILITĂŢILE ŞI DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI
Articolul 6.1. Responsabilităţile de bază ale Cumpărătorului sunt:
a) Să procure şi să primească de la Producător, în Punctul de delimitare, Cantitatea de
energie electrică contractată.
b) Să achite Producătorului Cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică, la
tariful aprobat de ANRE sau prețul stabilit în cadrul licitației.
c) Să respecte integral prevederile şi termenele prezentului Contract.
d) Să răspundă reclamațiilor Producătorului, în conformitate cu prevederile prezentului
Contract.
e) Să achite integral facturile emise de către Producător pentru energia electrică procurată, în
termenul prevăzut în Contract.
Articolul 6.2. Drepturile de bază ale Cumpărătorului sunt:
a) Să obţină lunar de la Producător informaţii cu privire la graficul zilnic orar de livrare a
energiei electrice în Punctul de delimitare şi în timp util notificările cu privire la modificarea
graficului de livrare.
b) Să fie notificat corect şi în cel mai scurt timp posibil de către Producător în cazul oricăror
schimbări care influențează sau pot influența livrarea sau calitatea energiei electrice.
c) Să obţină de la Producător informaţii cu privire la calcularea oricăror penalităţi, costuri şi
alte plăţi incluse în facturile emise de Producător.
d) Să se adreseze în instanțele de judecată în cazul disputelor cu Producătorul, care apar la
derularea Contractului.
e) Să fie prezent la controlul, citirea indicaţiilor şi verificarea echipamentului de măsurare.
f) 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
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surse regenerabile, inclusiv clauzelor din prezentul 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 excepția cauzelor de avariere a CESRE
produse nu din vina Producătorului.
VII. FACTURAREA ŞI PLATA ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE
REGENERABILE
Articolul 7.1. Cumpărătorul este de acord să achite Producătorului facturile pentru Energia
electrică produsă din surse regenerabile livrată și calculată conform secțiunii IV al prezentului
Contract, facturarea fiind efectuată lunar, conform clauzelor acestui capitol.
Articolul 7.2. Producătorul va prezenta lunar Procesul verbal al livrărilor efective a energiei
electrice coordonat cu Operatorul de sistem, contul de plată și factura fiscală pentru cantitatea de
energie electrică produsă din surse regenerabile vândută Cumpărătorului și, după caz, Garanția de
origine, în termen de 15 zile lucrătoare din ultima zi a Perioadei de calcul precedente.
Articolul 7.3. Cumpărătorul va achita integral fiecare factură fiscală în baza contului de plată, în
termen de 10 Zile lucrătoare de la data semnării facturii fiscale și a procesului verbal al livrărilor
efective de energie electrică, dar nu mai devreme de data de 15 a lunii următoare de calcul.
Cumpărătorul va achita Producătorului penalitate în valoare de ___ % pentru fiecare zi de întârziere
a plăţii, începând cu a cincea zi după termenul limită de achitare şi până la data efectivă de achitare
a facturii. Data achitării se consideră data debitării contului Producătorului.
VIII. EVIDENŢA ŞI ÎNREGISTRĂRILE
Articolul 8.1. Fiecare Parte trebuie să mențină toate informațiile care pot fi necesare şi utile la
efectuarea şi verificarea oricăror calcule efectuate conform clauzelor prezentului Contract. Toate
aceste informații trebuie să fie păstrate de către fiecare Parte cel puţin 3 ani calendaristici, care
urmează Termenului de valabilitate a Contractului.
IX. PROPRIETATEA ŞI RISCUL
Articolul 9.1. Drepturile de proprietate şi toate riscurile legate de energia electrică produsă din
surse regenerabile și vândută Cumpărătorului de către Producător, conform clauzelor prezentului
Contract, vor trece de la Producător la Cumpărător în Punctul de delimitare.
Articolul 9.2. Cantitățile de energie electrică nelivrate Cumpărătorului de către Producător din
motivul deconectărilor planificate şi/sau avariate a liniei electrice sau stației electrice la care este
racordată CESRE nu poate fi motiv de litigiu sau pretinderea de către Producător a achitării
despăgubirilor şi/sau prejudiciilor din partea Cumpărătorului. La cererea Producătorului,
Cumpărătorul va prezenta informaţia despre circumstanţele deconectărilor planificate şi/sau
avariate a liniei electrice sau stației electrice la care este racordată CESRE.
Articolul 9.3. În cazul deconectării planificate şi/sau avariate a liniei electrice sau stației electrice la
care este racordată CESRE, este obligatorie separarea automată a acesteia de la rețeaua electrică, iar
reconectarea ulterioară este admisă numai cu acceptul şi coordonarea prealabilă de către șeful de
tură al serviciului de dispecerat al Operatorului de Sistem.
X.

FORŢĂ MAJORĂ

Articolul 10.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a
obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de
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forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte
circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
Articolul 10.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu
mai tîrziu de 7 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.
Articolul 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.
Articolul 10.4. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
Părţile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre
ele sa pretindă daune-interese.
XI. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Articolul 11.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu acordul comun al Pârților. Partea
inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare
celeilalte Pârți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
Articolul 11.2. În cazul în care Cumpărătorul sau Operatorul de sistem vor depista că
Producătorul livrează în reţeaua electrică altă energie electrică, decât cea de produsă din surse
regenerabile, fie produsă de o sursă în baza combustibililor tradiţionali, fie provenită din reţeaua
Operatorului de sistem, Cumpărătorul va rezilia unilateral Contractul, cu deconectarea CESRE de
la reţeaua electrică şi compensarea prejudiciilor suportate de Cumpărător.
Articolul 11.3. Contractul încetează în condițiile în care Producătorul pierde statutul de producător
eligibil.
XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Articolul 12.1. În cazul în care se va stabili încălcarea de către Cumpărător a clauzelor prezentului
Contract, acesta va achita Producătorului întreaga sumă datorată conform Contractului şi va
compensa prejudiciile suportate urmare a încălcării prezentului Contract.
Articolul 12.2. În cazul în care se va stabili încălcarea de către Producător a clauzelor prezentului
Contract, acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciile suportate ca rezultat a încălcărilor
respective.
Articolul 12.3. Litigiile care rezultă din clauzele prezentului Contract vor fi soluționate pe cale
amiabilă între Părțile contractante. În cazul în care litigiile survenite nu pot fi soluționate pe cale
amiabilă, Părțile sunt în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă privind soluționarea
acestora.
XIII. CONFIDENŢIALITATEA
Articolul 13.1 Informaţia privind cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile
vândută Cumpărătorului de către Producător şi nivelul tarifelor pentru energia electrică aprobate de
către ANRE nu este considerată confidenţială şi la solicitare trebuie să fie pusă de Părţi, la
dispoziţia publicului.
Articolul 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 informație nu
poate fi declarată ca fiind confidenţială.
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XIV. REPREZENTĂRI ŞI GARANŢII ALE PĂRŢILOR
Articolul 14.1. Producătorul garantează Cumpărătorului că:
a) toate datele indicate în prezentul Contract sunt valabile şi veridice.
b) deține toate împuternicirile, licențele, autorizaţiile şi capacitatea de a semna acest Contract şi
de a îndeplini obligaţiile sale conform clauzelor Contractului.
Articolul 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 acest Contract şi de a
îndeplini obligaţiile sale conform clauzelor Contractului.
XV. PREVEDERI SPECIALE
Articolul 15.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către de ambele
Părți şi va fi întocmit în _____ (exemplare) exemplare originale și își produce efectele din
momentul livrării de către Producător a energiei electrice în rețea.
Articolul 15.2. Toate anexele semnate de Părţi la data încheierii prezentului Contract, constituie
părţi integrante ale acestuia:
a) Anexa nr. 1: Informația privind CESRE, punctul de delimitare și punctul de
măsurare.
b) Anexa nr. 2: Procesul verbal al livrărilor efective a energiei electrice.
XVI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Articolul 16.1. Orice completare şi/sau modificare a prezentului Contract este valabilă numai dacă
este efectuată în formă scrisă și este semnată de Părţi, constituind o anexă separată la Contract.
Articolul 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 regenerabile şi/sau
reguli noi privind obligaţiile asociate procurării/vânzării energiei electrice regenerabile sau alte
prevederi legate de clauzele prezentului Contract, atunci:
a) Noile reglementări normative vor avea aplicabilitate directă, cu notificarea obligatorie
despre acest fapt a Producătorului de către Cumpărător sau
b) Contractul va înceta, 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.
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:
Adresele şi rechizitele bancare ale Părţilor
Producătorul :

Cumpărătorul:
1. Adresele juridice:

2. Rechizitele bancare:
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Producătorul

Cumpărătorul
L.Ş.
L.Ş.
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Anexa nr. 1
la Contractul nr. ___________

Informații privind CESRE, punctul de delimitare și punct de măsurare

1.
2.
3.
4.
5.

Locul amplasării CESRE: _______________
Puterea instalată a CESRE: ___________________ kW.
Tehnologia de producere a energiei electrice:______________________
Punctul de delimitare: ___________________________
Punctul de măsurare ___________________________

Producătorul :

Cumpărătorul:
L.Ş.

L.Ş.
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Anexa nr. 2
la Contractul nr. ___________
Model
Procesul verbal al livrărilor efective a
energiei electrice produse din SRE
pentru luna _________ 20___
din_________20____

Cantitatea și 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

Tarif,
lei/kWh

TVA – 0% (______%)
TVA – 20% (______%)
TOTAL

Producătorul:

Cumpărătorul:
L.Ş.

L.Ş.
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Suma,
lei

