
 
DETALII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE ACHIZIȚIE A ENERGIEI ELECTRICE 

 
Prezentăm detaliat etapele procesului de derulare a concursului de achiziție a energiei electrice, desfășurat în perioada 11 februarie – 22 iunie 2020. 
 
11 februarie 2020 – Expedierea solicitărilor de oferte tuturor potențialilor furnizori 
 
24 februarie 2020 – Înregistrarea confirmărilor de participare a potenților furnizori 
 

Lista potențialilor furnizori care au 
confirmat intenția de participare  
 

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

ЗАО «Mолдавская ГРЭС» 

S.A. «Energocom”  

ООО „ДЭ Трейдинг» 

S.R.L.„Fly Ren First Solar Park” 

„Moldelectromontaj” S.A. 

 
27.02.2020 – Aprobarea listei scurte de furnizori care întrunesc toate condițiile tehnice necesare 
 

Lista scurtă a potențialilor furnizori  
 

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

ЗАО «Mолдавская ГРЭС» 

S.A. „Energocom”  

ООО „ДЭ Трейдинг» 
 

Notă: SRL „Fly Ren First Solar Park" și „Moldelectromontaj” S.A. și-au retras solicitarea de intenție de participare la licitație. 
 
03.03.2020 – expedierea solicitărilor de oferte potențialilor furnizori (lista scurtă) cu indicarea termenului limită 18.03.2020, ora 13:00. 
 
Din cauza restricțiilor impuse de autoritățile din regiune în legătură cu pandemia COVID 19, majoritatea furnizorilor precalificați au solicitat amânarea 
termenului de prezentare a ofertelor până pe 25.03.2020 
 
25.03.2020 -  Sistarea procedurii de licitație pentru procurarea energiei electrice. În conformitate cu pct.16 a Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, s-a dispus: 



 sistarea procedurilor de licitație de achiziție a energiei electrice inițiate de către furnizorii reglementați de energie electrică pentru perioada de 

furnizare 01.04.2020 - 31.03.2021;  

 impunerea obligației de serviciu public de furnizare a energiei electrice S.A. „Energocom” cu acoperire a 100% din necesitățile furnizorilor 

reglementați de energie electrică, dintr-o singură sursă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire; 

 încheierea contractelor de procurarea a energiei electrice între furnizorii reglementați de energie electrică și S.A. „„ENERGOCOM”” pentru o 

perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire. 

27.03.2020 – semnarea contractului de achiziție a energiei electrice cu S.A. „Energocom” pentru perioada 01.04.2020 - 30.06.2020. 

 
04.06.2020  – Reluarea procedurii de licitație pentru procurarea energiei electrice pentru perioada contractuală 01.07.2020-31.03.2021.  
                    – Expedierea scrisorilor de solicitare a ofertelor financiare de furnizare a energiei electrice în volum 1618 mln. kWh. Termenul limită de         
prezentare a ofertelor a fost stabilit pentru 22.06.2020, ora 13:00. 
 
 
22 iunie 2020 – ședința de recepționare, deschidere și validare a ofertelor 
 

Furnizori participanți 
Prezența 
în 
ședința 

 
Propunere de ofertă 

Comentarii 
Runda I Runda II 

ЗАО «Mолдавская ГРЭС» 
Nu Nu Nu 

Conform scrisorii din 22 iunie s-
a retras oficial din concurs în 
favoarea S.A „Energocom”  

S.A. „Energocom”  
Da 

 

52,00 USD/MWh  
pentru 100% din volum - de la 
MGRES 

48,65 USD/MWh  
pentru 100% din volum - de la 
MGRES 

Cea mai avantajoasă ofertă 

ООО „ДЭ Трейдинг» 
Da 

56,00 USD/MWh 
pentru 30% din volumul necesar 

56,00 USD/MWh 
pentru 30% din volumul necesar 

 

ЧАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» 
Da 

57,50 USD/MWh  
pentru 100% din volumul necesar 

57,50 USD/MWh  
pentru 100% din volumul necesar 

 

        

 
 
 
 
 



Concluzii:  

La concursul de oferte au participat și au prezentat propuneri companiile S.A. „Energocom”, ООО „ДЭ Трейдинг» și ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». După 
două runde de licitație, cea mai avantajoasă s-a dovedit a fi oferta  S.A„ Energocom”. Astfel preţul energiei electrice ce va fi achiziţionată începând cu 1 iulie 
2020 constituie 48,65 USD/MWh. Cantitățile de energie electrică necesare ICS „Premier Energy” SRL va fi asigurat de către S.A. „Energocom” în totalitate de 

la CERS Moldovenească (ЗАО «Mолдавская ГРЭС»”). 
 
Pe data de 23 iunie 2020 ÎCS „Premier Energy” SRL. şi  S.A. „Energocom” au semnat contractul de achiziție a energiei electrice pentru perioada 01.07.2020-
31.03.2021. Acesta a fost coordonat de operatorii de sistem și prezentat ANRE pentru avizare. 


