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Companiile grupului Gas Natural Fenosa în Moldova au lansat procesul solicitărilor de 
oferte pentru procurarea energiei electrice 
  

 
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.31 din 30.01.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 
achiziționarea anuală a energiei electrice, precum și anticipând expirarea la data de 31.03.2018 a 
contractului de cumpărare a energiei electrice de la Î.S. "Energocom" S.A., companiile grupului 
Gas Natural Fenosa în Moldova  (I.C.S. Red Union Fenosa S.A. și Î.C.S. „Gas Natural Fenosa 
Furnizare Energie” SRL) au demarat procesul de solicitări de oferte pentru procurarea energiei 
electrice pentru necesităţile consumatorilor săi în perioada 01.04.2018 - 31.03.2019.  
  
La sfârșitul lunii ianuarie 2018, solicitările de oferte corespunzătoare, au fost expediate tuturor 
participanților pieței energiei electrice din Republica Moldova, în baza criteriului deţinerii licenţelor 
de producători şi furnizori emise de ANRE, inclusiv participanților relevanți din Ucraina. 
  
Conform procedurilor interne ale companiilor grupului Gas Natural Fenosa în Moldova și a ordinului 
Ministerului Economiei, în cadrul primei etape va fi elaborată lista preliminară a potențialilor 
furnizori care întrunesc criteriile indicate în formatul scrisorii model de intenție. 
 
Doritorii de a participa cu o ofertă, trebuie să prezinte scrisorile lor de intenție până la data de 6 
februarie 2018, conform calendarului prestabilit. 
  
La procesul de expediere a solicitărilor de intenție pot participa orice furnizori interesați care 
întrunesc toate cerinţele necesare pentru a prezenta ofertele în termenul sus menționat. 
  
Aici puteți accesa lista potentialilor furnizori, modelul solicitării expediate de către I.C.S. Red Union 
Fenosa S.A. și modelul solicitării expediate de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” 
SRL. 
 
Una din condițiile pe care trebuie să le întrunească potențialii furnizori este acceptarea și 
respectarea prevederilor Codului Etic şi Politicii Gas Natural Fenosa pentru Drepturile Omului. 
 
Informațiile adiționale privind derularea acestui proces vor fi publicate pe parcurs pe pagina web a 
companiei.  
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http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/Ordin_Instructiune_cumparare_energie_30012018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/Ordin_Instructiune_cumparare_energie_30012018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/Calendar_achizitie_energie_electrica_2018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/Lista_potentialilor_furnizori_2018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/MODEL_RED_Solicitare_2018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/MODEL_RED_Solicitare_2018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/MODEL_GNF_Solicitare_2018.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/MODEL_GNF_Solicitare_2018.pdf

