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CONTRACT 
PRIVIND ACCESUL ÎN INSTALAȚIILE OSD 

 

Nr._________                                                                        „___” _______________ 2022 

mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                            
 
……………..…, cu sediul în mun. Chișinău, str. …………………….,  nr…..,  IDNO ……………..., cod TVA 
……………., IBAN ………………………., deschis la ………………..., Codul Băncii ………………., fil…….., în 

persoana Administratorului, ……………………, în continuare „Solicitant”,   

 
Î.C.S „Premier Energy Distribution” S.A., cu sediul în mun. Chişinău, str. A. Doga, nr. 4, IDNO 1003600015231, 
cod TVA 0602353, IBAN MD63EX0000002251789614MD, deschis la B.C. "EXIMBANK" S.A., Sucursala nr. 20, 
Codul Băncii EXMMMD22, reprezentată prin Director Operarea Rețelelor, Victor Vîntu, în calitate de Operator al 
sistemului de distribuție,  denumit în continuare ”Operator”,  
 
ambele denumite, în continuare, „Pârți” sau, individual, „Parte” au încheiat prezentul Contract privind accesul în 
instalațiile Operatorului, în continuare „Contract”,  cu privire la următoarele:  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea accesului Solicitantului în instalațiile Operatorului în vederea 
executării Lucrărilor prevăzute de Anexa nr. 1 la Contract (în continuare, Lucrări). 
1.2. Locul de acces în/la instalații: ............................................................. 
1.3. Data când se vor realiza Lucrările și intervalul orar: …………………… 
1.4. Numărul minim de persoane și mecanisme ale Solicitantului necesare executării Lucrărilor este indicat în 
Anexa nr. 1 la Contract. 

 

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

2.1. Obligațiile Solicitantului: 

2.1.1. să asigure prezența la locul de executare a Lucrărilor a numărului minim de persoane și mecanisme în 
conformitate cu Anexa nr. 1 la Contract;  
2.1.2. să demareze şi să finalizeze executarea Lucrărilor în intervalul orar indicat în Contract, în conformitate cu 
Graficul din Anexa nr. 1 la Contract; 
2.1.3. să respecte toate Normele de protecție a muncii în instalațiile electrice din momentul ajungerii la locul 
executării Lucrărilor și până la momentul părăsirii acestui loc; 
2.1.4. să țină legătura telefonică permanentă cu reprezentantul Operatorului pe toată durata executării Lucrărilor 
și să-l informeze despre mersul Lucrărilor; 
2.1.5. să notifice imediat Operatorul asupra oricăror circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor; 
2.1.6. să înștiințeze Operatorul despre finalizarea Lucrărilor; 
2.1.7. să plătească garanția de bună execuție înainte de începerea Lucrărilor; 
2.1.8. să semneze Actul final de executare a Lucrărilor; 
2.1.9. să repare/compenseze orice fel de prejudicii sau compensații pe care Operatorul a trebuit să le achite ca 
urmare a depășirii, de către Solicitant, a termenelor prevăzute în pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract 
sau oricare alte prejudicii cauzate Operatorului; 
2.1.10. să respecte alte obligații stabilite de Contract. 
 
 

2.2. Obligațiile Operatorului: 

2.2.1. să asigure accesul personalului şi mecanismelor Solicitantului în instalațiile sale/la rețeaua sa, în locul 
stabilit în Contract (Operatorul nu este responsabil pentru situațiile când accesul în instalațiile sale/la rețeaua sa 
este imposibil din motive obiective/care nu depind de comportamentul său sau în cazurile în care accesul la 
rețeaua sa electrică este obstrucționat de către terți) ; 
2.2.2. să semneze Actul final de executare a Lucrărilor. 
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3. ÎNCEPEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 

3.1. Lucrările vor fi executate începând cu ora stabilită în pct. 1.3 și Graficul din Anexa nr. 1 la Contract și doar 
după admiterea personalului Solicitantului de către Operator, în conformitate cu Normele de protecție a 
muncii la exploatarea instalațiilor electrice si cerințele Regulamentului cu privire la protecției rețelelor 
electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002. 

3.2. Operatorul va efectua admiterea pentru executarea lucrărilor numai cu condiția respectării de către 
Solicitant a normelor şi cerințelor prevăzute de prezentul Contract, a actelor normative si tehnice în 
vigoare la realizarea lucrărilor în instalațiile electrice, precum și dacă Solicitantul va demonstra 
capacitatea sa de a le realiza în termen conform pct. 3.3 . 

3.3. Până la începerea executării Lucrărilor, Solicitantul va demonstra Operatorului capacitatea sa de a le 
realiza în termen, reieșind din numărul minim de persoane și mecanisme ale Solicitantului din Anexa nr. 1 
la Contract, precum și faptul plății garanției de bună execuție prevăzută de cap. 8.  

3.4. Neînceperea Lucrărilor din motive imputabile Solicitantului va conduce la imposibilitatea solicitării     
accesului repetat la rețeaua Operatorului pe parcursul unei perioade de minim 15 zile lucrătoare 
ulterioare.  

 
 

4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

4.1. Solicitantul va începe și finaliza executarea Lucrărilor în intervalele orare stabilite în pct. 1.3 și Graficul din 
Anexa nr. 1 la Contract.     

4.2. La executarea Lucrărilor, Solicitantul va asigura respectarea normelor de securitate și protecție a muncii, 
antiincendiare și alte norme obligatorii, stabilite de actele normative și legislative pentru executarea lucrărilor în 
instalațiile electrice.  

4.3. Solicitantul răspunde de calificarea personalului implicat la executarea lucrărilor şi de instruirea acestuia 
din punct de vederea a protecției muncii la executarea lucrărilor în instalațiile electrice precum şi de respectarea 
măsurilor de securitate prescrise de Admitent la executarea instructajului.  

 

5. SUSPENDAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 

5.1. Operatorul va putea suspenda executarea Lucrărilor începute în următoarele cazuri:  
a. depășirii, de către Solicitant, a termenelor prevăzute în pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract; 
b. constatarea încălcării de către personalul Solicitantului a normelor de securitate și protecție a muncii, 

inclusiv a actelor normative si tehnice în vigoare la realizarea lucrărilor în instalațiile electrice. 
 

5.2. În cazul suspendării Lucrărilor din motive imputabile Solicitantului, Solicitantul va asigura modificarea 
schemei pentru ca Operatorul să reconecteze instalațiile sale electrice la timpul preconizat prevăzut în 
Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract.    
 
 

6. FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

6.1. Faptul executării Lucrărilor va fi confirmat prin semnarea Actului final privind executarea Lucrărilor (Actul 
final), de modelul celui de la Anexa nr. 3 la Contract. Actul  final  va fi perfectat în scris, în 2 (două) exemplare, şi va 
fi semnat de Părţi în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul finalizării Lucrărilor.  

6.2. Actul final trebuie să conțină următoarea informație: 

6.2.1. volumul Lucrărilor executate; 
6.2.2. ora de începere și de terminare a Lucrărilor. 
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7. RECONECTAREA INSTALAȚIILOR OPERATORULUI 

7.1. Reconectarea instalațiilor Operatorului va avea loc la ora preconizată pentru terminarea Lucrărilor, în 
conformitate cu pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract. 

7.2. În cazul nefinalizării de către Solicitant a Lucrărilor la timpul preconizat în pct. 1.3 și în Graficul de la Anexa 
nr. 1 la Contract, Operatorul va putea suspenda executarea Lucrărilor conform pct. 6.1, cu aplicarea 
tuturor instrumentelor de răspundere contractuală prevăzute de Contract. 

 

 

8. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE  

8.1. Solicitantul va depune la Operator o garanție financiară pentru acoperirea oricăror riscuri legate de 
neexecutarea în termen a Lucrărilor, de cauzarea altor prejudicii și/sau de plată a penalităților în legătură 
cu executarea Lucrărilor. 

8.2. Garanția de bună execuție va fi destinată compensării/reparării oricăror prejudicii sau plăți pe care 
Operatorul ar fi ținut să le plătească  în cazul în care Solicitantul nu va respecta termenele de executare a 
Lucrărilor stabilite în pct. 1.3 și Graficul din Anexa nr. 1 la Contract, pentru plata despăgubirilor pentru 
prejudiciile cauzate Operatorului, a penalităților, precum și pentru stingerea oricăror obligații bănești față 
de Operator în legătură cu efectuarea Lucrărilor. 

8.3. Cuantumul garanției de bună execuție este stabilit  în mărime de 10000 (zece mii) lei.  

8.4. Plata garanției de bună execuție va fi efectuata prin transfer bancar de către Solicitant în contul bancar al 
Operatorului, indicat în Contract, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii Lucrărilor. Data plății se 
consideră data creditării contului de decontare al Operatorului. 

8.5. Garanția în cauză va fi păstrată în contul Operatorului până la finalizarea Lucrărilor și semnării Actului final 
de executare a Lucrărilor. 

8.6. În cazul în care Solicitantul se va conforma termenelor de executare a Lucrărilor stabilite în pct. 1.3 și 
Graficul din Anexa nr. 1 la Contract, fapt stabilit de Actul final, fără a cauza vreun prejudiciu Operatorului 
și fără a datora penalități, Operatorul va restitui suma depusă drept Garanție Solicitantului prin 
transferarea sumei în termen de 15 zile lucrătoare din data semnării Actului final, în contul Solicitantului 
indicat în Contract.  

8.7. In cazul în care Solicitantul nu se va conforma termenelor de executare a Lucrărilor stabilite în pct. 1.3 și 
Graficul din Anexa nr. 1 la Contract, va încălca obligațiile contractuale și/sau va cauza prejudicii 
Operatorului, Operatorul va utiliza Garanția pentru compensarea tuturor/oricăror prejudicii cauzate de 
Solicitant Operatorului ca urmare a executării Lucrărilor, plata compensațiilor, precum și pentru plata 
penalităților prevăzute de Contract, restituind Solicitantului diferența rezultată în termen de 15 zile 
lucrătoare din data semnării Actului final, în contul Solicitantului indicat în Contract.  

8.8. După finalizarea Lucrărilor și semnării Actului final, Operatorul după caz va emite o Declarația de 
compensare a creanțelor, conform modelului de la Anexa nr.4 la Contract, pentru stingerea eventualelor 
diferențe rezultate, prin plata lor de către Solicitant sau prin compensare cu eventualele sume datorate 
Solicitantului cu cele reprezentând garanția de bună execuție.  

8.9. În cazul insuficienței garanției de bună execuție pentru acoperirea sumelor datorate Operatorului, 
Solicitantul va plăti aceste sume prin transfer bancar Operatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la 
semnarea, de către Părți, a Actului final. 

 

 

9. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

9.1. Solicitantul va răspunde pentru depășirea termenelor de executare a Lucrărilor și întârzierea reconectării 
instalațiilor Operatorului față de termenele prevăzute în pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract, 
precum și pentru orice prejudicii cauzate Operatorului prin executarea Lucrărilor. 

9.2. Răspunderea solicitantului va cuprinde plata compensațiilor, calculate în conformitate cu Anexa nr. 2 la 
Contract, precum și a despăgubirilor, de către Operator utilizatorilor de rețea, ca urmare a depășirii 
termenelor prevăzute în pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract sau cauzarea oricăror prejudicii. 
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9.3. În cazul nerespectării de către Solicitant a obligațiilor stabilite în pct. 2.1 din prezentul Contract, Solicitantul, 
pe lângă prejudiciul cauzat Operatorului, va achita şi o penalitate în mărime de 500 lei pentru fiecare 5 
minute de întârziere de la Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract, precum și penalități de 1000 lei pentru 
fiecare caz de încălcare a normelor de protecție a muncii la executarea lucrărilor în instalațiile electrice .   

9.4. Operatorul va efectua plata compensațiilor și a despăgubirilor utilizatorilor săi de rețea ca urmare a 
depășirii termenelor prevăzute în pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract, de către Solicitant, a 
despăgubirilor suferite, precum și a penalităților prevăzute de Contract din contul Garanției prevăzute de 
cap. 8 al Contractului.  

9.5. Operatorul va notifica Solicitantul privind efectuarea oricăror plăți din contul Garanției și va restitui 
Solicitantului suma Garanției neexecutate sau rămasă după stingerea obligațiilor de plată față de 
Operator.  

9.6. În cazul insuficienței Garanției pentru acoperirea tuturor compensațiilor și despăgubirilor plătite de Operator 
ca urmare a depășirii termenelor prevăzute în pct. 1.3 și Graficul de la Anexa nr. 1 la Contract, a 
despăgubirilor și a penalităților aplicate conform Contractului, Solicitantul va plăti aceste sume 
Operatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea de către părți a Actului final.  

 

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Pârțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în 
termen de 15 zile vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova. 
10.2. În accepțiunea Pârților, orice notificare adresată de către una din Pârți celeilalte este valabil îndeplinită 
dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, posta sau prin posta electronică (în aceste 
cazuri mesajele electronice vor fi adresate Responsabililor Pârților, la adresele electronice indicate în Contract). 
Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
10.3. Toate modificările şi/sau completările la prezentul Contract, vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în 
formă scrisă şi semnate de ambele Pârți.  
10.4. Toate anexele la prezentul contract reprezintă pârți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de 
ambele Pârți. 

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Pârțile au semnat prezentul Contract, în două exemplare, în 
limba romană, în ziua şi anul indicat, prin intermediul reprezentanților autorizați în mod corespunzător.   

 
Solicitant: 
 
……………… ..S.R.L. 
Tel. ……………… 
e-mail: …………….. 
IDNO: …………… 
Cod TVA: ………………… 
Cod IBAN: …………………….. 
…………………………………… 
Codul bancar: ...………………. 
 
 
................................. 
________________________ 

Operator: 
 
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 
Tel/fax: 0 22 43 11 11  
e-mail: notificari@premierenergy.md 
IDNO: 1003600015231 
Cod TVA: 0602353 
Cod IBAN: MD63EX0000002251789614MD 
B.C. "EXIMBANK" S.A., Sucursala nr. 20, 
Codul bancar: EXMMMD22 
 
 
Victor Vîntu     
________________________ 
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ANEXA  nr.1 

la Contractul privind accesul în instalațiile OSD 

nr. ................................, din /___/______________/2022 
 
 
 
 

 
GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR 

 
 
 
 

Nr. Activitatea Ora începerii Ora terminării Alte 

1     

2     

 
 
 

NUMĂRUL MINIM DE MECANISME ȘI PERSOANE 
NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

 
 

Nr. Lucrare Număr Personal Număr Mecanisme Altele 

1     

2     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitant: 
 
 
 
................................. 
________________________ 

Operator: 
 
 
 
................................. 
________________________ 
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ANEXA  nr.2 

la Contractul privind accesul în instalațiile OSD 

nr. ................................, din /___/______________/2022 
 
 
 
 

CALCULUL VALORII TOTALE A COMPENSAȚIILOR DATORATE CONSUMATORILOR PENTRU  
NERESPECTAREA pct. 1.3 al Contractului 

 

Solicitantul Denumirea instalației 
electrice unde au fost 

executate lucrările 

 
Data executării 

lucrărilor 

 
Durata 

depășirii (min.) 

Valoare totala a 
compensațiilor 
calculate* (lei) 

     

     

 
* Valoarea fiecărei compensații a fost calculată în conformitate cu pct. 48 al Regulamentului cu privire la calitatea 
serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice, aprobat prin hotărârea ANRE nr.537/2020 din 24.12.2020. 
 
 
 

 
 
 

Solicitant: 
 
 

 
................................. 

________________________ 

Operator: 
 
 
 

................................. 
________________________ 
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ANEXA  nr.3 
la Contractul privind accesul în instalațiile OSD 

nr. ................................, din /___/______________/2022 
 
 
 
 
 
 

MODELUL ACTULUI FINAL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 

 

Nr. Denumirea IE Lucrarea Ora începerii Ora terminării Depășire, min 

1      

2      

 
 
 
 
 
Solicitant: 
 
……………… ..S.R.L. 
Tel. ……………… 
e-mail: …………….. 
IDNO: …………… 
Cod TVA: ………………… 
Cod IBAN: …………………….. 
…………………………………… 
Codul bancar: ...………………. 
 
 
................................. 
________________________ 

Operator: 
 
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 
Tel/fax: 0 22 43 11 11  
e-mail: notificari@premierenergy.md 
IDNO: 1003600015231 
Cod TVA: 0602353 
Cod IBAN: MD63EX0000002251789614MD 
B.C. "EXIMBANK" S.A., Sucursala nr. 20, 
Codul bancar: EXMMMD22 
 
 
................................. 
________________________ 
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ANEXA  nr.4 
la Contractul privind accesul în instalațiile OSD 

nr. ................................, din /___/______________/2022 
 

 
Iesire nr. __________________ 

Către (denumirea antreprenorului) 
dl. (numele, prenumele directorului) 
MD- (adresa juridică) 

 
 

 
 

Declaraţie de compensare a creanțelor 
 
Reieşind din dispoziţiile art.974 al Codului civil al R. Moldova, ÎCS Premier Energy Distribution SA vă notifică faptul 
compensării creanţelor reciproce, existente între ÎCS Premier Energy Distribution SA şi ----------------------- la data ---
---------------------. 
 
Creanţele reciproce ce urmează a fi compensate constau din: 

- Suma de _______________, reprezentând penalităţi calculate, pentru nerespectarea pct. 1.3 al 

contractului ---------------- și Actului final din data de ---------------------------, datorată de către ------------------ 

către ÎCS Premier Energy Distribution SA. 

- Suma de ------------------------, reprezentând valoarea Garanției de bună execuție încasată în conformitate cu 

cap.8 al contractului --------------- pentru executarea lucrărilor de acces în instalațiile Operatoruluil, datorată 

de către ÎCS Premier Energy Distribution SA către ----------------------------. 

Creanţele se compensează până la valoarea creanţei cele mai mici (----------------- lei). 
 
Soldul de --------- lei, rezultat în urma compensării, va fi achitat de către ÎCS Premier Energy Distribution SA în 
termenul prevăzut de Contractul -------------------. 
 
Anexă: calculul detaliat al penalităţii pentru nerespectarea clauzelor contractuale în perioada -----------------------------
------------. 
 
 
Cu respect, 
-----------------------, 
Director Economico-financiar. 
 

 
Ex.  
Tel:  

 
 


