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Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 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 și Infrastructurii al Republicii Moldova nr.20 din 29.01.201 9 cu
privire la aprobarea Instrucțiunii privind achiziționarea anuală a energiei electrice, precum
și anticipând expirarea la data de 31.03.2019 a contractului de procurare a energiei
electrice, semnat cu S.A. "Energocom", Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a demarat
procesul solicitării de oferte pentru procurarea energiei electrice necesare acoperirii
consumului tehnologic şi pierderilor de energie electrică în rețelele electrice de distribuție
în perioada 01.04.2019 - 31.03.2020.
Procesul inițiat va include câteva etape, prima fiind cea de expunere a intenției de
participare reală la procesul contractării energiei electrice, a disponibilității de livrare a
energiei electrice în perioada indicată și în cantitatea anuală planificată spre achiziție
conform specificației, ce include și curbele caracteristice de sarcină pentru perioada de
iarnă şi de vară.
Programul general al procesului inițiat de achiziție a energiei electrice începe în data de
05.02.2019 și se prevede să fie finalizat pe data de 15.03.2019, conform calendarului
aprobat.
La acest proces poate participa orice furnizor interesat, expediind până la data de
18.02.2019 în adresa întreprinderii scrisoarea de intenție, completată conform
formularului-model, la care se va anexa setul necesar de documente.
Despre lansarea procesului sunt informați furnizorii/producători titulari de licență din
sectorul energiei electrice a Republicii Moldova și furnizori, potențiali ofertanți din Ucraina.
Principalele criterii care vor sta la baza procesului de selectare sunt prețul, precum și
garanția furnizării și diversitatea surselor.
Informațiile adiționale privind derularea acestui proces vor fi publicate pe parcurs pe
pagina web a întreprinderii.
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