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Premier Energy invită în continuare părțile interesate să participe la negocieri directe în 
calitate de furnizori alternativi pentru examinarea posibilității de semnare a contractelor 
cadru de vânzare- cumpărare a energiei electrice pentru luna aprilie 2022 

 

ÎCS „Premier Energy” SRL informează că, prin alin. 8 din pct. 18 al Dispoziției nr.2 din 25 februarie 
2022, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a decis că furnizorii serviciului 
universal și/sau furnizorii de ultimă opțiune urmeaza să încheia contracte cadru de vânzare-
cumpărare a energiei electrice, prin aplicarea unei proceduri simplificate de licitație aprobate prin 
hotărârea ANRE, cu furnizori alternativi de energie electrică și le vor activa în cazul indisponibilității 
parțiale sau totale a livrărilor de energie electrică de la „Молдавская ГРЭС” S.A. Contractele 
respective urmează să fie semnate până la data de 31 martie 2022.  

Pe data de 24.03.2022 a fost desfășurată licitația, la care doar un singur furnizor alternativ a depus 
oferta sa. În urma verificării ofertei tehnice depuse, s-a stabilit că aceasta nu îndeplinește cerințele 
Caietului de sarcini și corespunzător nu a fost validată. Iar ca urmare a nevalidării ofertei tehnice 
aferente unicului participant la licitație, licitația în sine a fost declarată ca eșuată şi încetată. În 
consecință, având la bază prevederile pct.36 al procedurii simplificate de licitație, a fost inițiat 
procesul negocierilor directe cu furnizorii alternativi pentru identifica posibilitatea încheierii 
contractului  cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru luna aprilie 2022. Negocierile 
corespunzătoare cu furnizorii alternativi încă se află în derulare.  

În acest context, sunt invitați în continuare toate părțile interesate care desfășoară activitate pe piața 
de energie electrică a Republicii Moldova sau în țările vecine să participe la negocierea directă în 
calitate de furnizor alternativ pentru a examina posibilitatea de a încheia contractul cadru de vânzare 
cumpărare a energiei electrice pentru perioada lunii aprilie 2022. 

Persoana de contact: Sergiu Codreanu 
Tel: +373 22 431 441/ 0621 61 441 
E-mail:  Reglementari_Furnizare@premierenergy.md  
Adresa: MD-2024, mun. Chișinău, str. A. Doga 4. 
Termenul limită: 30.03.2022 

 

Departamentul Relații Externe și Comunicare 

ÎCS „Premier Energy” SRL 
 
28.03.2022 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/dispozitie_cse_2_25.02_v.2.pdf
mailto:Reglementari_Furnizare@premierenergy.md

