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Anexa nr.1  

la Ordinul ministrului finanţelor  

                                               nr.   115   din 15.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAŢIA STANDARD 
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii 

 

 

privind achiziționarea Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru 

primaria orașului Rezina anul 2022_______________________________ _ ________ 
     prin procedura de achiziție Licitația Publică deschisă_____    _________________ 
                                                                           (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, raionul Rezina______ 

2. IDNO: 1007601006391___________________________________________________ 

3. Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1______________________________________ 

4. Numărul de telefon/fax:  0254 216 50; 0254 230 05 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria-rezina@mail.ru 

http//www.tender.gov.md      
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ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr. 01 din  28 octombrie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 

IDNO 1007601006391 

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1 

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44 

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru 

Pagina web oficială a autorității contractante primaria-rezina.md 

link: http://primaria-rezina.md/plan-de-

achizitii/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; 

primaria-rezina@mail.ru 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 

obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 

de atribuire 

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 

total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 

documentația de atribuire) 

Documentația de atribuire va fi anexata 

în cadrul procedurii în SIA RSAP 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 

activitate 

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 

autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 

implica o altă formă de achiziție comună) 

Instituție publică 

II. Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea bunurilor/ 

serviciilor  

Unitate 

de 

măsură 

Cantitate Descrierea achiziției 

Valoarea 

estimată, 

fără TVA 

(pentru fiecare 

lot în parte) 

1. 

Lot I 

Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru 

primaria orașului Rezina anul 2022 

 

1.1 71314100- 3 

Servicii de furnizare 

consumului a energiei 

electrice pentru  

instituliile subordinate 

primarie pe parcursul 

anului 2022 

kW 335 386 
Sursa de alimentare 

0,4 kw 
680 800,00 

1.2 71314100- 3 

Servicii de furnizare 

consumului a energiei 

electrice pentru   

kW 369 458 
Sursa de alimentare 

0,4 kw 
750 000,00 

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
mailto:primaria-rezina@mail.ru
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iluminatul stradal 

primarie pe parcursul 

anului 2022 

Valoarea estimativă Total pe procedura 1 430 800,00 

 

 

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute): 

1. Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 

protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 

programe de angajare protejată 

Nu V 

2. Da □ 

3. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 

temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 

administrative 

Nu V 

4. Da □ 

5. Scurtă descriere a criteriilor de selecție 6.  

7. Cel mai mic preț pe lot cu 

corespunderea tuturor cerințelor 

IV. Alte informații: 

8. Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 

pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 

intenție 

9. noiembrie 2021 

10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 11. Acord-cadru □ 

12. Sistem dinamic de achiziție □ 

13. Contractul intră sub incidența Acordului privind 

achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 

Comerțului 

14. (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 

JOUE) 

15.  

16. Nu V 

17. Da □ 

18.  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

19.  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 

Sfânt, 124, MD-2001; 

tel/fax: (022) 820 652, 820-651  

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

20. Alte informații relevante  

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ____________Simion Tatarov                

                                                                                                 L.Ș. 

 

 

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel 

mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare 

procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice). 

 

mailto:contestatii@ansc.md
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Anexa nr. 2  

la Documentația standard aprobată  

prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 115 din 15.09.2021 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE  

privind achiziționarea Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 

orașului Rezina anul 2022__________________________________ _ ________ 
 prin procedura de achiziție Licitația Publică deschisă_____    ___________________ 
                                                                           (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, raionul Rezina______ 

2. IDNO: 1007601006391__  ________________________________________________ 

3. Adresa: or. Rezina, str 27 August,nr. 1_    ___________________________________ 

4. Numărul de telefon/fax:  0254 216 50; 0254 230 05 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria-rezina@mail.ru; 

http//www.tender.gov.md      

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală 

de achiziție 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/: 

 

Nr

. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate 

Unitate

a de 

măsură 

Cantita

tea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(se va 

indica 

pentru 

fiecare lot 

în parte) 

fără TVA 

  
Lotul 1 Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice 

pentru primaria orașului Rezina anul 2022 

 

1.1 65300000-6 

Servicii de furnizare 

consumului a energiei 

electrice pentru  

instituliile subordinate 
primarie pe parcursul 

anului 2022 

kW 303600 

Furnizarea energie electrice 

conform necesităților pentru 

anul 2022, în conformitate cu 

Anexa nr.1 la anunțul de 

participare 

Sursa de alimentare 0,4 kw 

646 600,00 
 

1.2 65300000-6 

Servicii de furnizare 

consumului a energiei 

electrice pentru   

iluminatul stradal 
primarie pe parcursul 

anului 2022 

kW 312000 

Furnizarea energie electrice 

conform necesităților pentru 

anul 2022, în conformitate cu 

Anexa nr.1 la anunțul de 

participare 

Sursa de alimentare 0,4 kw 

664500,00 

Valoarea estimativă totală  LOT:   615600  1 311 100,00 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă e 

cazul, numărul maxim al acestora.  ____________________________ 

mailto:primaria-rezina@mail.ru
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10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot;   

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile   

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_________. 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

                                                                                (indicați se admite sau nu se admite) 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01 ianuarie – 31 decembrie 

2022. 

13. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la 31 decembrie 2022 

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică 

                                                                                                  (indicați da sau nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________ 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile 

minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate 

(DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a 

îndeplinirii criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Cerere de participare completată în 

conformitate cu Anexa nr. 7 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

2 

Declarație privind valabilitatea 

ofertei completată în conformitate 

cu Anexa nr. 8 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

3 Formularul standard al 

Documentului Unic de Achiziții 

European 
în original semnat electronic; Obligatoriu 

4 Specificații tehnice completată în 

conformitate cu Anexa nr. 22 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

5 Specificații de preț completată în 

conformitate cu Anexa nr. 23 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

6 

Garanţia pentru ofertă 1% – 

formularul garanţiei bancare  

completată în conformitate cu Anexa 

nr. 9 

 în original; 
- garanție bancară în original, emisă 

de o bancă comercială; 
Termenul de valabilitate al garanției să fie 

valabil pe perioada de valabilitate a 

ofertei – 60 zile din ziua depunerii 

ofertelor,  

sau  

- garanţia pentru ofertă prin transfer 

la contul autorităţii contractante, 

conform următoarelor date 

bancare: 

Beneficiarul plăţii: Primaria or. 

Rezina 
Denumirea Băncii: Ministerul 

Finanțelor, Trezorera Regională 

Centru 

Codul fiscal: 1007601006391 

Obligatoriu 
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Codul bancar: TREZMD2X 

Contul trezorerial: 

MD76TRPCDZ518410A00839AA 
    Trezoreria teritorială: Trezorera 

Regională Centru    

cu nota “Pentru setul documentelor 

de atribuire” sau “Pentru garanţia 

pentru ofertă la procedura de 

achiziție publică  nr. ____ din 

_______” 

Acte solicitate prin DUAE, 

conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat 

pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în 

termen de 2 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin 

care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

1 Dovada înregistrării juridice 
emis de organul abilitat – în 

original/copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

2 

Prezentarea actului ce atestă dreptul 

de a livra/ presta servicii: 

- Acte confirmative de activitate 

legală; 

- Licență de activitate. 

emis de organul abilitat – în 

original/copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

3 

Certificat de efectuare 

sistematică a plății impozitelor, 

contribuțiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului – 

conform cerințelor Inspectoratului 

Fiscal al Republicii Moldova), în 

original semnat electronic; 

Obligatoriu 

4 
Certificat de atribuire al contului 

bancar 

eliberat de banca deținătoare de 

cont, în original/copie semnat 

electronic; 

Obligatoriu 

5 Situație financiară raportul financiar în 

original/copie pentru ultimul an, 

aprobat de către Direcția Generală 

pentru Statistică sau însoțite de 

recipisa de primire de către 

Direcția Generală pentru Statistică 

autentificat prin semnătură 

electronică 

Obligatoriu 

6 

Declarație privind lista 

principalelor livrări/prestări 

efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate completată în 

conformitate cu Anexa nr. 12 

în original semnat electronic; Obligatoriu 

7 

Declaraţie privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani. 

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 

din 24.11.2020, completată în 

conformitate cu Formularul - în 

original semnat electronic; Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul  1%. 

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul  5%. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz________________________________________________ 
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20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația 

electronică. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

22. Ofertele se prezintă în valuta:  lei MD 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  cel mai mic preț și 

corespunderea cu cerințele solicitate. 

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum și ponderile lor: Nu se aplică 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 Nu se aplică  

 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- Conform SIA RSAP/până la: [ora exactă]    

- pe: [data]   _____________ 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 

 

28. Locul deschiderii ofertelor:   prin intermediul SIA RSAP;  

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba 

română  

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene:    Nu se aplică_______________              _________________________ 

                                                                       (se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

 

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 

(dacă este cazul): Nu se aplică _________________________________________________ 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare: Nu se aplică                                                                                                                                                                                           

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un  

astfel de anunț: noiembrie 2021   

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  conform sistem SIA  RSAP 

     Informația o găsiți prin intermediul sistem SIA RSAP _______________________________ 

 

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 
Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă  

plățile electronice Nu se acceptă 

 

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):   Nu se aplică 
                                                                                           (se specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: ___________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:    __________________   Simion Tatarov 

                                                                                                         L.Ș. 
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Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . 

(ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele 

expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 

de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

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

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către____________________________________________________________________                              
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________ 
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție_____________________________________, 
                                                                (tipul procedurii de achiziție) 
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 

___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

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

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 9 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

   BANCA 

____________________________________ 
                        (denumirea) 

 

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

 

Către____________________________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

_________________________________________________________________________ 

cu privire la procedura de atribuire a contractului 

________________________________________________________________________, 
(denumirea contractului de achiziţie publică) 

subsemnaţii______________________________________________________________,  
 (denumirea băncii) 

Înregistrat la______________________________________________________________, 
(adresa băncii) 

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să  
                                             (denumirea autorităţii contractante) 

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          
(suma în litere şi în cifre) 

     

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa 

autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei 

uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

1. Ofertantul _____________________________________ 
    (denumirea ofertantului)                                 

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia; 

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de 

Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 

Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la 

expirarea acestei perioade; 

2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________ 
                                                                                                           (denumirea ofertantului) 

       nu a constituit garanţia de bună execuție; 

3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________ 
                                                                              (denumirea ofertantului)  

      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii; 

 

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea 

contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________ 

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______   
                                            (semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu 

antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] 

 

Data: “___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ 

 

Oficiul Băncii: _____________________________________ 
[introduceţi numele complet al garantului] 

Beneficiar:  ________________________________________ 
[introduceţi numele complet al autorităţii contractante] 

 

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

Nr. _______________ 
 

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele 

deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat 

Contractul de achiziție  publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi 

bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ 

[numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”).  

 

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie 

în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. 

 

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim 

orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri 

în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai 

multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra 

sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. 

 

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi 

luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi 

la oficiu pînă la această dată inclusiv.  

 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului] 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

 

 

Nr 

d/o 

Obiectu

l 

contract

ului 

Denumirea/

numele 

beneficiaru

lui/Adresa 

Calitatea 

Furnizorului/Prest

atorului
*)

 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

bunurilor/servi

ciilor 

livrate/prestate 

Perioada de 

livrare/prest

are (luni) 

1           

2           

...           
 

*)
 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: _________________________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________ 

Denumirea firmei: _______________________________ 
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APROBAT  

prin Ordinul  

Ministrului Finanțelor 

                                               nr. 145  din 24 noiembrie 2020           
 

 
DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 

grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

 

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ 

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat 

câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data 

__/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au 

fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului 

efectiv 

IDNP al beneficiarului efectiv 

  

  

  

 

 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: __________________________________ 

Funcţia: ____________________________ 

Denumirea operatorului economic  ________________________ 

IDNO al operatorului economic _____________________________ 
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Anexa nr. 21  

la Documentația standard aprobată  

prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 115 din 15.09.2021 
 

CAIET DE SARCINI 

Bunuri/Servicii 

 

Obiectul: Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 

orașului Rezina anul 2022.   

Autoritatea contractantă: Primaria orașului Rezina 

Adresa: Moldova, Republic of. 5401, (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 

  

 

1. Descriere generală. Informaţii 

Achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 în cantitate de 

615 600 kW, (NLC -uri – conform anunțului de participare), adresa: orașul Rezina, ( conform 

adreselor indicate în anunțului de participare). Puterea contractată 400 kVA. Frecvența tensiunii 

de alimentare 50 Hz. Tensiunea nominală în punctul de delimitare 6000 V. Durata abaterilor 

admisibile limită, durata abaterilor admisibile ale tensiunii, valorile abaterii admisibile a tensiunii 

și valorile abaterii admisibile limită a tensiunii sunt stabilite în conformitate cu standardul 

național. Numărul orelor de utilizare a puterii contractate 24. Categoria de fiabilitate a alimentării 

cu energie electrică I. 

 

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor 

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de 

măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care 

echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil 

de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. 

Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În 

acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de 

instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a 

echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr.174/2017 

cu privire la energetică și Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se 

suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia 

se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului 

Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice 

consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de 

sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării 

activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice 

furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la 

fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei 

electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se 

constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a 

dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea 

indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de 

echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în 

conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea 

pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin 

Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie 

electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin 

Hotărârea ANRE nr.246/2007. 

 

 



16 

 

3. Materiale, compatibilității, reglementări tehnice și standarde utilizate 

Serviciile de furnizare a energiei electrice urmează a fi prestate în conformitate cu Legea 

cu privire la energetică nr. 174 din 21 septembrie 2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 364-

370 art. 620 din 20 octombrie 2017), Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-203/413 din 08 iulie 2016), Regulamentul 

privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.23/2017, Regulamentul 

privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și 

aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din 

sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind 

calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța 

consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007, Instrucţiunea privind calcularea 

consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea 

factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.89/2003 

 

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului 

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile 

electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat 

în punctul de delimitare, este mai mic de 0,92 (pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 

0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10 (6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, 

cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza 

Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de 

distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  

calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus –discount-ul, modul de calculare a prețului se 

indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. 

Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează prin acord adițional la 

contract. 

 

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei 

40. Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
41. Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

Cerere de participare completată în 

conformitate cu Anexa nr. 7 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

Declarație privind valabilitatea 

ofertei completată în conformitate 

cu Anexa nr. 8 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

Formularul standard al 

Documentului Unic de Achiziții 

European 
în original semnat electronic; Obligatoriu 

Specificații tehnice completată în 

conformitate cu Anexa nr. 22 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

Specificații de preț completată în 

conformitate cu Anexa nr. 23 
 în original semnat electronic; Obligatoriu 

Garanţia pentru ofertă 1% – 

formularul garanţiei bancare  

completată în conformitate cu Anexa 

nr. 9 

 în original; 

- garanție bancară în original, emisă 

de o bancă comercială; 
Termenul de valabilitate al garanției să 

fie valabil pe perioada de valabilitate a 

ofertei – 60 zile din ziua depunerii 

ofertelor,  

sau  

- garanţia pentru ofertă prin transfer 

la contul autorităţii contractante, 

Obligatoriu 
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conform următoarelor date 

bancare: 

Beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina 

Denumirea Băncii: Ministerul 

Finanțelor, Trezorera Regională Centru 

Codul fiscal: 1007601006391 

Codul bancar: TREZMD2X 

Contul trezorerial: 

MD76TRPCDZ518410A00839AA 
    Trezoreria teritorială: Trezorera 

Regională Centru    

cu nota “Pentru setul documentelor de 

atribuire” sau “Pentru garanţia pentru 

ofertă la procedura de achiziție publică  

nr. ____ din _______” 

 

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor 

 

42. Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
43. Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

Dovada înregistrării juridice 
emis de organul abilitat – în 

original/copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

Prezentarea actului ce atestă 

dreptul de a livra/ presta 

servicii: 

- Acte confirmative de 

activitate legală; 

- Licență de activitate. 

emis de organul abilitat – în 

original/copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

Certificat de efectuare 

sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului – conform 

cerințelor Inspectoratului Fiscal al 

Republicii Moldova), în original semnat 

electronic; 

Obligatoriu 

Certificat de atribuire al 

contului bancar 

eliberat de banca deținătoare de cont, în 

original/copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

Situație financiară raportul financiar în original/copie pentru 

ultimul an, aprobat de către Direcția 

Generală pentru Statistică sau însoțite de 

recipisa de primire de către Direcția 

Generală pentru Statistică autentificat prin 

semnătură electronică 

Obligatoriu 

Declarație privind lista 

principalelor livrări/prestări 

efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate completată în 

conformitate cu Anexa nr. 

12 

în original semnat electronic; Obligatoriu 
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Declaraţie privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de 
bani. 

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 

24.11.2020, completată în conformitate cu 

Formularul - în original semnat electronic; 

Obligatoriu 

 

 

Autoritatea contractantă  Primaria or. Rezina  

 

Primarul                                           ____________ Simion Tatarov 

 

                          L.Ș. 
 

 

 Data    „____” ____________ 

 

 

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, 

precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. 

Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația. 
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                                                                                                                                                                                                                  Anexa nr. 22  

la Documentația standard aprobată  

prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 115 din 15.09.2021 

Specificaţii tehnice  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție______________din_________ 

Obiectul achiziției: Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022 

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lotul 1: Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 

orașului Rezina anul 2022 
 

 
 

Servicii de furnizare consumului a energiei 

electrice pentru  instituliile subordinate 

primarie pe parcursul anului 2022 
   

Furnizarea energie electrice 

conform necesităților pentru anul 

2022, în conformitate cu Anexa 

nr.1 la anunțul de participare 
Sursa de alimentare 0,4 kw 

 

 

Servicii de furnizare consumului a energiei 

electrice pentru   iluminatul stradal primarie 

pe parcursul anului 2022 
   

Furnizarea energie electrice 

conform necesităților pentru anul 

2022, în conformitate cu Anexa 

nr.1 la anunțul de participare 
Sursa de alimentare 0,4 kw 

 

 

Total lot 1       

TOTAL       

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ 
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   Anexa nr. 23  

la Documentația standard aprobată  

prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 115 din 15.09.2021 

Specificații de preț 

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]  

 Numărul  procedurii de achiziție______________din_________ 

 Obiectul de achiziției: Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022 

   

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Unitate

a de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul 

de  

livrare/pr

estare  

Clasificație bugetară (IBAN) Discount 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Bunuri/servicii          

 
Lotul 1: Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului 

Rezina anul 2022 

   

65300000-6 

Servicii de furnizare consumului 

a energiei electrice pentru  

instituliile subordinate primarie 

pe parcursul anului 2022 

kW 303600     
01.01.2022 

31.12.2022 

MD44TRPDBB20000001094700  

65300000-6 

Servicii de furnizare consumului 

a energiei electrice pentru   

iluminatul stradal primarie pe 

parcursul anului 2022 

kW 312000     
01.01.2022 

31.12.2022 

MD44TRPDBB20000001094700  

 Total lot 1 kW 615600        

 TOTAL          

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ 

 

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________ 
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Anexa nr. 24  

la Documentația standard aprobată  

prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 115 din 15.09.2021 
 

 

CONTRACT – MODEL  

 

 

 

 

CONTRACT Nr. 
privind achiziţia de________________ 

 

I PARTEA GENERALĂ 

(OBLIGATORIU) 

 

 

 

Obiectul achiziției: Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 

orașului Rezina anul 2022 

Cod CPV: 65300000-6 

 

“___”_________20__                                                                   ___or. Rezina_______ 
                                                                                                                           (localitatea) 

 

 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă 
 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

 

Primaria orașului Rezina________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin   primar or. Rezina - Tatarov 

Simion ________________________________ 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza Hotărîrii Judecătoriei 

Orhei, sediul or. Rezina nr. 3-42/2019 din 

05.11.2019_ cu nr. IDNO:1007601006391____,  
             (statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Cumpărător 

IDNO:1007601006391, data luării la evidența 

de stat: 02.08.2007, extras din Registru de stat 

nr. 30829 din 

21.05.2015_____________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de altă parte, 
 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

 

a. Achiziţionarea Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 

orașului Rezina anul 2022____________________________________________________________, 
(denumirea bunului/serviciului) 
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denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație publică 

nr._______ din_________________, 

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. 

 

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 

 

a) Specificaţia tehnică; 

b) Specificația de preț; 

c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, 

protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. 

 

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 

documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, 

Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze 

Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 

prevederile Contractului sub toate aspectele. 

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească 

Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul 

Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 

 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  

Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.  

1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze 

Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.  

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.  

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie  

1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa 

nr.22, Specificaţii tehnice. 

 

2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în  termenele 

prevăzute de graficul de livrare/prestare. 

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: 

Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor 

actuale. 

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta 

Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia 

finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în 

care sunt prezentate documentele de mai sus. 

 

3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei 

moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 

__________________________________lei MD. 
                     (suma cu cifre şi litere) 

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.  

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:  

Prin transfer, în termen de 30 zile bancare după semnarea proceselor verbale de executare a 

serviciilor_________        _____________________________________________________________. 
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Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor 

actuale. 

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului 

indicat în prezentul Contract. 

 

4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către 

Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: 

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi 

graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar 

original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. 

Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi 

rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de 

zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 

 

5. Standarde 

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de 

către furnizor în propunerea sa tehnică. 

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 

sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 

 

6. Obligaţiile părţilor 

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: 

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 

b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ 

zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării 

Bunurilor/Serviciilor; 

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către 

Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele 

prezentului Contract; 

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la 

recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: 

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele 

indicate în prezentul Contract. 

 

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 

conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care 

justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de 

pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată 

să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care 

justifică neexecutarea contractului. 

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi 

termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător 

de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică 
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prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a 

contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, 

privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul 

suspendării și executării ulterioare a contractului. 

 

8. Rezoluțiunea 

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: 

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta 

Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;          

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de 

livrare/prestare stabilite; 

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată 

a Bunurilor/Serviciilor; 

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a 

pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 

8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a 

acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 

naționale sau, după caz, internaționale. 

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea 

notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția 

rezoluțiunea. 

 

9. Reclamaţii  

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate 

Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în 

comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate 

Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie 

confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la 

data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, 

să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de 

bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le 

corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.  

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele 

stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 

independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt 

suportate de partea vinovată. 

 

10. Sancţiuni 

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este 
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garanție bancară, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține 

garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 

prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  5% 

[indicați procentajul] din suma totală a contractului. 

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă 

plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru 

fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului 

Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 1 zi, Furnizorul/Prestatorul prezintă 

Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, 

Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar 

se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și 

Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a 

fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare 

de 0,1%  [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de 

întârziere, dar nu mai mult de  5%  [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, 

termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.  

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi 

dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile 

livrate/prestate. 

 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

12. Dispoziţii finale 

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 

conform legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării 

clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au 

fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este 

remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  

întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, 

Cumpărător/Beneficiar. 

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  

la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă 

din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest 

contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului 

trezorerial. 

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022. 

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data 
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aplicării ultimei semnături de către una din părți. 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

 

II. CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 

Adresa poştală: 
Adresa poştală: MD-5401, str. 27 August nr. 1, 

or. Rezina, Republica Moldova 
Telefon: Telefon: 0254 216 50; 0254 216 53 

E-mail: E-mail: primaria-rezina@mail.ru 

Cont de decontare: Cod IBAN: MD44TRPDBB20000001094700 

Banca: 
Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria 

Regională Centru 

Adresa poştală a băncii: 
Adresa poştală a băncii: mun. Chișinău, str. 

Pușkin. 44, Republica Moldova 
Cod: Cod bancar: TREZMD2X 

Cod fiscal: 
Cod fiscal: 1007601006391 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 

 

 

. 
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Anexa nr. 1 

la contractul nr. ___________ 

Din „____”  _____ 20_______ 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 
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Anexa nr. 2 

la contractul nr.__________ 

din “____” ________ 20___ 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


