Anexa 1
Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de
transport pentru schimburile transfrontaliere şi
gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. ____ din ________

DECLARAȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Datele solicitantului
Denumirea întreprinderii:
Sediul:
Codul fiscal:
Număr certificatului de înregistrare:
Activitatea întreprinderii:
Numărul licenţei (după caz):
Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume:
Nume:
Persoane de contact:
Nume:

1.

2.
3.

4.
5.

Fax:

Telefon:
Fax:

Mobil:
E-mail:

Fax:

Prin semnarea prezentei Declaraţii, solicitantul confirmă pe propria răspundere veridicitatea datelor prezentate şi
faptul că a făcut cunoştinţă şi acceptă condiţiile de desfăşurare a licitaţiei, organizată în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de acces la rețelele electrice de transport pentru schimburile
transfrontaliere, atribuirea şi gestionarea capacităţii interconexiunilor sistemelor electroenergetice, precum și
mecanismele de gestionare a congestiilor în sistemul electroenergetic.
În caz de nerespectare de către solicitant a condiţiilor licitaţiei, operatorul sistemului de transport va suspenda
sau retrage dreptul de participare la licitaţie în conformitate cu Regulamentul menţionat.
În cazul apariţiei unor modificări în datele sale personale, solicitantul este obligat să informeze în scris, în
termen de cel mult 2 zile calendaristice operatorul sistemului de transport prin depunerea declaraţiei de
participare la licitaţie, unde vor fi specificate doar datele care au fost modificate.
Solicitantul se consideră înregistrat ca participant la licitaţie din data de _____________________1
Prezenta Declaraţie îşi produce efectele din data înregistrării solicitantului ca participant la licitaţie şi expiră în
conformitate cu Regulamentul.
Participantul:

Operatorul sistemului de transport:

Numele și funcția reprezentantului:

Numele și funcția reprezentantului:

__________________________________

_________________________________________

Data:

Data:

_____________________

Semnătura: ______________________

1

Telefon:
E-mail:
Telefon:
E-mail:

______________________

Semnătura: ______________________

Se completează de către operatorul sistemului de transport după verificarea datelor

Anexa 2
Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de
transport pentru schimburile transfrontaliere şi
gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. ____ din ________

OFERTA PENTRU LICITAŢIA ANUALĂ/LUNARĂ

Informaţii privind participantul la licitaţie

Denumirea companiei:
Adresa:
Persoana de contact:
Telefon:
Fax:
e-mail:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Detalii privind oferta

Versiunea ofertei:
Perioada pentru care
este trimisă oferta:
Direcţia:
Secţiunea:

Nr: ___
_________[Luna şi anul]__________
MD-UA
MD-RO

UA-MD
RO-MD

__________________________________

Nr. pereche
Capacitatea solicitată
capacitate/preţ
MW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* max. două zecimale admise
Formatul utilizat: X.XXX,XX

Data _________ Ora _________

Semnătura

________________________________

Preţul oferit
EUR/MW*

Anexa 3
Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de
transport pentru schimburile transfrontaliere şi
gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. ____ din ________

CLAUZELE OBLIGATORII
ALE CONTRACTULUI DE ALOCARE A CAPACITĂŢII INTERCONEXIUNILOR
PRIN INTERMEDIUL LICITAŢIILOR

I. Obiectul Contractului
Art. 1. Obiectul Contractului constă în utilizarea capacitaţii interconexiunilor alocată în cadrul licitaţiilor (anuale, lunare) de
către OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul
la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul
electroenergetic (în continuare Regulament).
Art. 2. PARTICIPANTUL acceptă, că dreptul de acces la orice punct de interconexiune al reţelei electrice de transport,
precum şi privind realizarea schimburilor transfrontaliere poate fi acordat numai dacă PARTICIPANTUL are alocată o
capacitate de interconexiune în punctul respectiv, conform Regulamentului.
II. Obligaţiile PARTICIPANTULUI
Art. 3. PARTICIPANTUL are obligaţia, pe întreaga durata a derulării prezentului Contract, sa deţină toate autorizaţiile,
licenţele si aprobările necesare pentru a-şi executa obligaţiile/drepturile ce decurg din calitatea de participant la licitaţie,
în sensul prevăzut în Regulament.
Art. 4. În cazul apariţiei unor modificări în datele sale personale, PARTICIPANTUL este obligat să informeze în scris, în
termen de cel mult 2 zile calendaristice OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT despre acest fapt, prin
depunerea unei noi Declaraţii de participare la licitaţie, unde vor fi specificate doar datele care au fost modificate.
Art. 5. PARTICIPANTUL este obligat să achite integral facturile pentru capacitatea alocată, în termenul stabilit la art. 30 – art.
31 din Contract.
Art. 6. Dacă PARTICIPANTUL doreşte să restituie capacitatea alocată în cadrul licitaţiilor anuale sau lunare, acesta este
obligat să informeze despre acest fapt OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT, prin expedierea unei
notificări scrise, în care va indica denumirea şi datele întreprinderii, numărul declaraţiei de participare şi data de la care
nu va mai utiliza capacitatea alocată. PARTICIPANTUL este obligat să plătească pentru capacitatea alocată chiar şi
după restituirea capacităţii alocate.
Art. 7. Dacă PARTICIPANTUL nu mai doreşte să fie înregistrat ca participant la licitaţie, acesta va expedia operatorului
reţelei de transport şi de sistem o notificare scrisă în care va indica numele şi datele companiei, numărul declaraţiei de
participare şi data de la care doreşte să fie radiat din registrul de alocare. PARTICIPANTUL este obligat să-şi
îndeplinească toate obligaţiile provenite din contracte şi angajamentele asumate anterior.
Art. 8. Dacă se află în proces de lichidare juridică sau licenţă i-a fost suspendată temporar, retrasă sau a expirat, sau dacă
există decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a PARTICIPANTULUI, acesta este obligat să notifice imediat
în scris acest fapt OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT şi să restituie capacitatea alocată.
PARTICIPANTUL este obligat să plătească pentru capacitatea alocată chiar şi după restituirea acesteia.

III. Drepturile PARTICIPANTULUI
Art. 9. PARTICIPANTUL are dreptul să utilizeze capacitatea alocată pentru întreaga perioadă stabilită conform condiţiilor
licitaţiei.
Art. 10. PARTICIPANTUL poate restitui capacitatea alocată în cadrul licitaţiei, în conformitate cu art. 6 din Contract.

Art. 11. PARTICIPANTUL este în drept să revândă pe piaţa secundară capacitatea alocată, cu respectarea condiţiilor stabilite în
Regulament. PARTICIPANTUL este obligat să-şi execute obligaţiile financiare faţă de OPERATORUL SISTEMULUI
DE TRANSPORT, chiar dacă acesta transferă total sau parţial capacitatea alocată, pe piaţa secundară.
Art. 12. PARTICIPANTUL este în drept să renunţe la statutul de participant la licitaţie, in baza unei notificări scrise expediate
OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT în condiţiile art. 7 din Contract.
Art. 13. PARTICIPANTUL are dreptul să solicite şi să primească compensaţii pentru restricţionarea dreptului său de a utiliza
capacitatea interconexiunilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului.
Art. 14. PARTICIPANTUL este în drept să fie informat despre posibila suspendare a dreptului său de a utiliza capacitatea
alocată, dispusă în conformitate cu art. 23 din Contract, cu precizarea motivelor suspendării, a acţiunilor ce trebuie
întreprinse de către PARTICIPANT şi a termenului limită de minim 10 zile calendaristice pentru realizarea acţiunilor
respective
Art. 15. PARTICIPANTUL este în drept să conteste deciziile OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT cu privire
la suspendare sau retragerea dreptului său de a utiliza capacitatea alocată în termen de 3 zile calendaristice de la
primirea notificării prin depunerea unei cereri la Agenţie.
IV. Obligaţiile OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT
Art. 16. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT alocă PARTICIPANTULUI capacitatea obţinută în cadrul
licitaţiilor în conformitate cu condiţiile stabilite la licitaţie şi prevederile Regulamentului.
Art. 17. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este obligat să întocmească, în termenii stabiliţi de art. 28 – art. 29
din Contract, nota de plată pentru utilizarea capacitaţii interconexiunilor.
Art.18. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este obligat să utilizeze drepturile sale de restricţionare, anulare,
suspendare sau retragere a dreptului PARTICIPANTULUI de a utiliza capacitatea interconexiunilor în conformitate cu
procedura stabilită în Regulament.
Art. 19. În caz de iniţiere a procedurii de suspendare, OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este obligat să respecte
procedura notificării prealabile, după caz şi la cererea PARTICIPANTULUI, să organizeze o şedinţă cu acesta, pentru a
soluţiona pe cale amiabilă neînţelegerea.
Art. 20. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este obligat să repună în drepturi PARTICIPANTUL la prezentarea
de către acesta a documentelor ce confirmă executarea obligaţiei, nerespectarea căreia a constituit motiv de suspendare.
Art. 21 OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT are obligaţia să achite PARTICIPANTULUI compensaţii pentru
orice restricţionare a dreptului de utilizare a capacităţii alocate.
Art. 22. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor obţinute în legătură
cu alocarea capacităţii interconexiunilor şi soluţionarea congestiilor.
V. Drepturile OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT
Art. 23. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este în drept să suspende, după notificarea prealabila a
PARTICIPANTULUI, dreptul acestuia de a utiliza capacitatea alocată, cu consecinţele stabilite în Regulament, dacă:
a) În cazul licitaţiilor anuale, nu a fost achitată în termenul stabilit în contul de plată pentru alocarea capacităţii iar
garanţia financiară prezentată nu mai asigură acoperirea integrală a contului de plată respectiv;
b) PARTICIPANTUL nu utilizează capacitatea alocată pe o perioadă de 5 zile calendaristice consecutive şi nu o
returnează OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT sau nu o revinde pe piaţa secundară;
c) Au survenit modificări în datele personale ale PARTICIPANTULUI şi acesta nu a notificat OPERATORUL
SISTEMULUI DE TRANSPORT conform art. 4 din Contract.
d) nu au fost respectate alte clauze esenţiale ale contractului.
Art. 24. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT este în drept să suspende, fără notificare prealabilă, dreptul
PARTICIPANTULUI de a utiliza capacitatea alocată, cu consecinţele stabilite în Regulament, dacă:
a) acţiunile PARTICIPANTULUI sunt pasibile de a pune în pericol stabilitatea sistemului electroenergetic;
b) PARTICIPANTUL se află în proces de lichidare juridică sau licenţă i-a fost suspendată temporar, retrasă sau a
expirat ori dacă există decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a PARTICIPANTULUI şi a acesta nu
şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 8 din Contract.
Art. 25. OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT poate restricţiona dreptul de utilizare a capacităţii interconexiunilor,

alocate în cadrul licitaţiilor, doar în scopul menţinerii siguranţei în funcţionarea sistemului electroenergetic şi va
notifica imediat PARTICIPANTUL despre motivul si durata restricţionării.
Art. 26. OPERATORUL DE TRANSPORT retrage dreptul PARTICIPANTULUI de a utiliza capacitatea alocată, cu
consecinţele prevăzute în Regulament, în cazul în care:
a) PARTICIPANTUL este în procedura de lichidare sau de insolvabilitate;
b) termenul de suspendare a dreptului PARTICIPANTULUI de a utiliza capacitatea alocată a depăşit 2 luni, iar
PARTICIPANTUL nu a întreprins careva acţiuni pentru a înlătura cauzele suspendării care-i sunt imputabile.
Art. 27. OPERATORUL DE TRANSPORT este în drept să realoce, în conformitate cu prevederile Regulamentului, capacitatea
care a devenit disponibilă urmare a suspendării sau a retragerii PARTICIPANTULUI a dreptului de utilizare a
capacităţii alocate.
Art. 28.In cazul în care PARTICIPANTUL nu achită în termenul stabilit contul de plată pentru alocarea capacităţii
interconexiunilor, OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT are dreptul de a executa garanțiile financiare,
depuse de către participantul la licitaţie.
VI. Modalităţi si termene de plată
Art. 29. Plata pentru capacitatea alocată prin licitaţie se efectuează în baza notei de plată, emisă de OPERATORUL
SISTEMULUI DE TRANSPORT în care se indică valoarea capacităţii alocate prin licitaţie, determinată ca suma
produselor dintre preţul solicitat în perechea câştigătoare, capacitatea solicitată la preţul respectiv şi numărul de ore din
perioada de alocare.
Art. 30. În cazul licitaţiilor lunare, OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT va întocmi nota de plată în termen de 2
zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor. Contul de plată pentru capacitatea alocată în cadrul licitaţiilor lunare
trebuie achitate integral în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestuia.
Art. 31. În cazul licitaţiilor anuale, contul de plată se întocmeşte lunar în primele 2 zile lucrătoare ale lunii anterioare si va
conţine valoarea capacităţii alocate prin licitaţiile respective pentru luna următoare, calculată conform prevederilor
Regulamentului. Contul de plată se achită integral în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestuia.
Art. 32. În cazul în care o sumă facturată este contestată integral sau parţial de PARTICIPANT, acesta va efectua plata integral
în condiţiile Art. 30 – art. 31 din Contract şi va înainta, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea contului de plată, o
cerere către OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT, în care va indica obiecţiile sale. OPERATORUL
SISTEMULUI DE TRANSPORT analizează cererea primită şi în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ei transmite
PARTICIPANTULUI punctul său de vedere.
Art. 33. Eventualele modificări rezultate prin rezolvarea contestaţiei pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească definitivă
vor fi efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la rezolvare.
VII. Confidenţialitate
Art. 33. Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, ofertelor, datelor sau cunoştinţelor
furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau
parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi:
a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea prezentului Contract;
c) informaţiile cu privire la rezultatele licitaţiilor publicate pe perioada de desfăşurare a prezentului
Contractului.
VIII. Revizuirea Contractului
Art. 34. Contractul încheiat de părţi poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale, semnate de părţi, inclusiv în
următoarele situaţii:
a) dacă au fost operate modificări în Regulament sau în alte acte legislative, la propunerea oricărei părţi;
b) siguranţa în funcţionare a SE este afectată în mod nefavorabil de îndeplinirea continuă a prezentului Contract.
IX. Durata Contractului
Art. 35 Contractul intră în vigoare la data semnării lui şi îşi produce efectele până la _________________________.

Art. 36. Contractul poate fi suspendat sau reziliat în condiţiile prevăzute în prezentul capitol precum şi în condiţiile stabilite
de Regulament.
Art. 37. Dacă părţile nu acceptă modificarea Contractului după 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la data la care oricare
dintre părţi a primit de la cealaltă parte o notificare scrisă, oricare dintre părţi poate rezilia prezentul Contract
unilateral. Totodată, obligaţiile de plată în curs devin efective imediat sau la o dată precizată de OPERATORUL
SISTEMULUI DE TRANSPORT în notificarea de încheiere.
Art. 38. La încheierea termenului prevăzut la art. 35 din Contract, părţile, prin semnarea unui acord adiţional, pot prelungi
acţiunea acestuia.

X. Litigii
Art. 39. Prezentul Contract este supus şi interpretat potrivit actelor legislaţiei Republicii Moldova.
Art. 40. Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei competente din Moldova.
Art. 41. Dacă orice prevedere a prezentului Contract sau a Anexelor sale intră în conflict cu o prevedere a Regulamentului
sau a altor acte legislative şi normative în domeniu, va prevala prevederea aplicabilă a acestora.
Art. 42 Actele emise de OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT în legătură cu organizarea şi desfăşurarea
licitaţiilor, precum şi deciziile OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT privind suspendarea sau
retragerea dreptului de participare la licitaţie şi a contractului pot fi contestate de către PARTICIPANT prin
depunerea unei cereri la ANRE în conformitate cu Regulamentul.
XI.

Răspunderea părţilor

Art. 43. Părţile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din
prezentul Contract, dacă acest lucru nu se datorează culpei lor sau dacă este rezultatul acţiunii forţei majore.
Art. 44. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în decurs de 48 de ore de la
apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează.
Art. 45. Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar
antrenează obligaţia părţii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul
necomunicării.
XII. Dispoziţii finale
Art. 46. Cu excepţia situaţiilor prevăzute în Regulament, orice notificare dintre părţi va fi făcută în scris, cu cel puţin 5 zile
înainte de survenirea evenimentului – obiect al comunicării.
Art. 46. Prezentul Contract a fost redactat şi semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de
........................

Anexa 4
Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de
transport pentru schimburile transfrontaliere şi
gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. ____ din ________

CERERE DE TRANSFER A CAPACITATII PE PIATA SECUNDARA

1. Informaţii cu privire la cedent:
Persoana de contact: _______________________________________
Adresa: __________________________________________________
Telefon: _________________________________________________
Fax:_____________________________________________________
E-mail: __________________________________________________
2. Informaţii cu privire la beneficiar:
Persoana de contact: _________________________________________
Adresa: ___________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________
Fax:_______________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________
3. Informaţii cu privire la capacitatea – obiect al transferului:
Perioada pentru care se solicită transferul capacităţii: De la _______ până la _______
Volumul capacităţii pentru care se solicită transferul: ________ MW
Direcţia:
Secţiunea:

MD-UA
UA-MD
MD-RO
RO-MD
_______________________________

Semnătura reprezentantului cedentului: ___________________

Semnătura reprezentantului beneficiarului: _______________________

