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Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. a lansat procesul solicitării de
oferte pentru procurarea energiei electrice pentru perioada următoare.

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  cu  privire  la  energia  electrică  nr.107-XVIII  din
27.05.2016, a Legii nr.174 din 21 septembrie 2017 cu privire la Energetică, a  ordinului
Ministerului  Economiei  i  Infrastructurii  al  Republicii  Moldova  nr.20 din  29.01.201ș  9 cu
privire la aprobarea Instruc iunii privind achizi ionarea anuală a energiei electriceț ț , precum
i  anticipând  expirarea  la  data  de  31.03.2019  a  contractului  de  procurare  a  energieiș

electrice semnat cu S.A. "Energocom",  Î.C.S. „Gas Natural  Fenosa Furnizare Energie”
S.R.L. a demarat procesul solicitării de oferte pentru procurarea energiei electrice pentru
necesităţile consumatorilor săi în perioada 01.04.2019 - 31.03.2020.

Procesul  ini iat  va  include  câteva  etape,  prima  fiind  cea  de  expunere  a  inten iei  deț ț
participare  reală  la  procesul  contractării  energiei  electrice,  disponibilită ii  de  livrare  aț
energiei  electrice în perioada indicată i  în  cantitatea anuală planificată  spre  achizi ieș ț
conform  specifica ieiț  ce include i curbele caracteristice de sarcină pentru perioada deș
iarnă şi de vară.

Programul general al procesului ini iat de achizi ie a energiei electrice începe în data deț ț
05.02.2019 i  se prevede să fie finalizat pe data de 15.03.2019, conform  ș calendarului
aprobat.

La acest proces poate participa orice furnizor/producător de energie electrică interesat,
expediind  până la  data de 18.02.2019,  în  adresa întreprinderii  scrisoarea de inten ie,ț
completată conform formularului-model la care se va anexa setul necesar de documente.

Despre  lansarea  procesului  sunt  informa i  ț furnizorii/producători titulari  de  licen ă  dinț
sectorul energiei electrice a Republicii Moldova i furnizori, poten iali ofertan i din Ucraina.ș ț ț

Principalele criterii  care vor sta la baza procesului de selectare sunt pre ul,  precum iț ș
garan ia furnizării i diversitatea surselor.ț ș

Informa iile  adi ionale  privind  derularea  acestui  proces  vor  fi  publicate  pe  parcurs  peț ț
pagina web a întreprinderii.
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http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/1_Ordin_%20Aprobare_%20Instruc%C8%9Biuni_%202019.pdf
http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/1_Ordin_%20Aprobare_%20Instruc%C8%9Biuni_%202019.pdf
http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/3_Lista_potentialilor_furnizori-GNFFE.pdf
http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/6_Documente_participarea_la_procesul_achizitie_energiei.pdf
http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/5_Model_scrisoare_privind_participarea_GNFFE_2019-2020%20.pdf
http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/2_Calendar_achizitie_energie_electrica_2019.pdf
http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/ro/Achizitii_de_energie/2019/Proces_achizitii/4_Prognoza_achizitiilor_energie_graficele_GNFFE_2019-2020.pdf
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